Statuten
van de Baptistengemeente Meppel
zoals vastgesteld tijdens de ledenvergadering
van 18 mei 2021

1
1.1

Naam

De gemeente draagt de naam “Baptistengemeente Meppel” en is gevestigd te Meppel.

1.2 	De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht.

2

Grondslag

Wij geloven:
2.1 	Dat er één God is, die volkomen volmaakt is, eeuwig bestaand in drie Personen: Vader, Zoon
en Heilige Geest.
2.2 	Dat God de Vader soeverein is in schepping, voorzienigheid, openbaring, verlossing en voleinding.
2.3 	Dat God de Zoon mens werd in Christus Jezus. Hij is zowel God als mens en daarom de
enige Middelaar tussen God en mensen. Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren
uit de maagd Maria. Hij was zonder zonde en stierf in onze plaats aan het kruis om ons met
God te verzoenen, de Rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Hij is lichamelijk opgestaan uit
de dood, opgenomen naar de hemel en Hij zal terugkeren in macht en heerlijkheid om Zijn
Koninkrijk van gerechtigheid en vrede op te richten.
2.4 	Dat God de Heilige Geest de wedergeboorte werkt en daardoor in de gelovige woont. Hij
verlicht ons verstand, geeft vrucht en gaven, heiligt ons en geeft ons kracht om te getuigen
van en te werken voor Jezus.
2.5 	Dat de Bijbel letterlijk door God geïnspireerd is en daarom Zijn onfeilbaar Woord is. De
Bijbel is Gods openbaring ten opzichte van de redding van mensen. De Bijbel is absoluut
betrouwbaar en gezaghebbend in alle zaken van geloof en leven.
2.6 	Dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. De mens is van God gescheiden
door ongehoorzaamheid en werd daardoor betrokken bij zowel de lichamelijke als de geestelijke dood. Alle mensen worden geboren met een zondige natuur en gaan daardoor in tegen
Gods bedoelingen. Zij staan daardoor schuldig tegenover God. De zonde maakt scheiding
tussen God en mensen, er is een kloof die de mens zelf niet kan overbruggen.
2.7 	Dat de mens alleen van zonde en schuld verlost kan worden door het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis. Omdat Zijn bloed daar heeft gevloeid, toen Hij Gods
toorn vanwege de zonde op Zich nam, kan een mens vergeving ontvangen. Allen die zich
bekeren en in Hem geloven worden met God verzoend. Zij worden kinderen van God, ontvangen de gave van het eeuwige leven en zijn geroepen de Heer Jezus te belijden door zich
te laten dopen door onderdompeling.
2.8 	Dat de gemeente bestaat uit allen die geloven in de Heer Jezus, die wedergeboren zijn door
de Heilige Geest. Christus is het Hoofd van de gemeente, Zijn lichaam, dat tot taak heeft
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gekregen de wereld in te gaan om het evangelie te verkondigen aan alle volken. De plaatselijke gemeente is een lichaam van gelovigen in Christus, die samen zijn verenigd om God te
eren, opgebouwd te worden door het Woord van God, te bidden, gemeenschap der heiligen
te beleven, van het evangelie te getuigen in woord en daad en de inzettingen van doop en
avondmaal te onderhouden.
2.9 	Dat er een lichamelijke opstanding van de doden zal zijn. De gelovigen zullen opstaan tot
eeuwige vreugde en zaligheid bij God. Het lot van ongelovigen en zij die geen berouw hebben bestaat uit het eeuwig gescheiden zijn van God.
2.10 	Dat wij de wederkomst van de Heer Jezus elke dag verwachten. Dit is de gezegende hoop
van de gelovige en een waarheid die stimuleert tot een heilig leven en getrouwe arbeid.

3

Doelstelling

De gemeente stelt zich tot doel:
3.1 	De wereld in te gaan om het Evangelie te verkondigen aan alle volken, te bidden en te werken tot lof en eer van God en tot bekering van zondaren.
3.2 	Naar Bijbelse orde de gelovigen in Christus samen te voegen door hen op hun belijdenis te
dopen door onderdompeling en als leden op te nemen.
3.3 	Haar leden op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde en hen aan te sporen tot en te
sterken in een godvruchtige levenswandel.

4 Middelen
De middelen waarmee de gemeente haar doel tracht te bereiken, zijn:
4.1 	Het samenkomen in diensten waarin lofprijzing, aanbidding, gebed, en prediking centraal
staan op basis van Gods Woord, de Bijbel.
4.2 	Het onderhouden van de twee instellingen die de Heer aan de gemeente heeft gegeven, de
doop door onderdompeling, die geschiedt op grond van persoonlijk geloof, en het avondmaal.
4.3

Het houden van samenkomsten zoals Bijbelstudies, bidstonden, zondagsschool en dergelijke.

4.4 	Het organiseren van huiskringen die dienen tot de gemeenschap, het onderwijs, de zorg voor
en de terechtwijzing van elkaar.
4.5

Het geven van pastorale zorg.

4.6

Het organiseren van diaconale werkzaamheden en ondersteunen van zendingswerk.
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4.7

Het organiseren van speciale acties die één of meerdere van de doelen dienen.

4.8

Het, indien nodig, uitoefenen van tucht.

5
5.1

Leden

Leden van de gemeente worden zij die:
a. 	zich daartoe aanmelden bij de raad van de gemeente en zich rekenschap geven van
hun bekering en hun geloof in de Heer Jezus Christus en instemming betuigen met
deze statuten,
b.

een levenswandel hebben die met het geloof in de Heer Jezus Christus overeenkomt,

c.	bereid zijn aan de verplichtingen ten opzichte van de gemeente te voldoen en met
haar te volharden in het leven voor onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap met
elkaar,
d.	zich onderwerpen aan de bepalingen en statutair genomen besluiten van de gemeente en aan de vermaning en tucht.
5.2

De aanneming van leden en uitsluiting geschiedt door de raad van de gemeente.

5.3

Het lidmaatschap eindigt:

a.

door schriftelijk op te zeggen, of

b.

door toetreding tot een ander kerkgenootschap of daarmee gelijk te stellen organisatie, of

c.

door uitsluiting, schriftelijk met redenen omkleed.

5.4	Uitgeslotenen en zij die opgezegd hebben kunnen weer worden opgenomen. Als zij daarom
verzoeken wordt er gehandeld volgens 5.1 en 5.2.

6
6.1

Inkomsten

De inkomsten van de gemeente bestaan uit:
a.

vrijwillige bijdragen,

b.

collecten bij de samenkomsten,

c.	erfstellingen, legaten, schenkingen en andere baten waaraan geen bezwarende lasten
of verplichtingen mogen zijn verbonden.
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7

Raad van de gemeente

7.1 	De raad van de gemeente bestaat uit ten minste drie leden. De raad bestaat uit oudsten en
diakenen. Een voorganger kan als oudste deel uitmaken van de raad.
7.2 	De raad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte en is bevoegd alle burgerlijke
rechtshandelingen te verrichten.
7.3

De raad is eindverantwoordelijk voor alle geestelijke, organisatorische en materiële zaken.

7.4

De raad is belast met:
a.

de dagelijkse gang van zaken in de gemeente.

b.

het toezicht op de samenkomsten en activiteiten van de gemeenten.

c.	de voorbereiding van alles wat op de gemeentevergadering en jaarvergadering in behandeling moet worden genomen.
d.	het uitvoeren of laten uitvoeren van de besluiten die op de gemeentevergadering en
jaarvergadering zijn genomen.
e.

het beheer van de roerende en onroerende zaken van de gemeente.

f.

het opstellen van een begroting.

	De begroting moet in concept voorafgaande aan het boekjaar beschikbaar zijn voor inzage
door de leden. De raad mag, zolang de begroting van het lopende boekjaar nog niet is goedgekeurd, uitgaven doen in de lijn van deze voorlopige begroting. Wanneer leden aangeven
het niet eens te zijn met posten op de voorlopige begroting voordat de ledenvergadering
heeft plaatsgevonden, mogen uitgaven worden gedaan in de lijn van de laatst vastgestelde
begroting.
g.

de zorg over de geldmiddelen van de gemeente.

h. 	het besluiten tot en aanstellen van leden voor onderwijs- en leidinggevende taken in
de gemeente en het instellen van commissies die bepaalde taken behartigen.
7.5

De raad heeft de goedkeuring van de ledenvergadering nodig bij:
a.

het aangaan van langdurige verplichtingen,

b.

het bezwaren van roerende en onroerende zaken van de gemeente,

c.	het uitgeven van bedragen die buiten de aangenomen begroting vallen, hoger dan die
bij huishoudelijk reglement zijn vastgelegd.
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8

Financieel verslag

8.1 	Elk jaar wordt door de raad van de gemeente aan de gemeente verantwoording afgelegd van
zijn beheer over het afgelopen boekjaar lopende van 1 juli tot en met 30 juni.
8.2	Een commissie van controle, benoemd in de jaarvergadering van de gemeente, oefent op
onbepaalde tijden controle uit, en in ieder geval direct na het sluiten van enig boekjaar.
	De leden van deze commissie worden tijdens de jaarvergadering benoemd. In de jaarvergadering brengt zij verslag uit van haar bevindingen.

9
9.1

Vergaderingen van de raad

De raad vergadert zo dikwijls als deze dit nodig acht.

9.2 	De raad kiest uit haar midden een voorzitter. De voorzitter zit de vergaderingen van de raad
voor. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt een raadsvergadering voorgezeten door de
oudste in leeftijd zijnde oudste of een andere oudste, daartoe tijdens de vergadering aangewezen.
9.3	Bij vergaderingen van de raad hebben alle oudsten stemrecht uitgezonderd zij die onder
tucht zijn gesteld. Iedere oudste heeft één stem.
9.4 	Alle besluiten van de raad worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen.
9.5 	De raad kan een dagelijks bestuur kiezen. Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester. De raad regelt de taak van het dagelijks bestuur.
9.6

De raad regelt de taak van de voorganger.

9.7 	De raad kan de financiële administratie laten verzorgen door een derde, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

10 Gemeentevergadering
10.1

Een gemeentevergadering wordt bijeen geroepen door de raad indien:
a.

aan de leden relevante informatie dient te worden gegeven,

b.

de leden zich over bepaalde geestelijke of huishoudelijke zaken dienen uit te spreken,

c.

deze tot algemeen geestelijk of maatschappelijk nut kunnen zijn.

10.2 	Indien één of meerdere leden van mening zijn dat voor een belangrijke zaak een gemeentevergadering gehouden moet worden, dan wordt als volgt gehandeld:
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a.	in een schriftelijk verzoek wordt de zaak of worden de zaken aan de raad kenbaar
gemaakt,
b.	indien de raad deze zaak of zaken overneemt, wordt de gemeente in vergadering bijeen geroepen,
c.	indien de raad deze zaak of zaken niet overneemt, maakt zij dit met redenen omkleed
schriftelijk aan de betreffende(n) kenbaar.
	Als deze (dezen) toch een gemeentevergadering wenst (wensen), dan zal ten minste één
tiende (1/10e) deel van de stemgerechtigden schriftelijk kenbaar moeten maken over de zaak
een gemeentevergadering te willen houden. Hierna roept de raad de gemeentevergadering
bijeen en plaatst de betreffende zaak of zaken op de agenda.
10.3	Een gemeentevergadering moet op ten minste twee voorafgaande zondagen worden afgekondigd.
De agenda dient vijf dagen voor de vergadering bij de leden te zijn.
	In spoedgevallen kan de gemeente op kortere termijn door de raad, bij voorkeur schriftelijk,
worden samengeroepen.
10.4

De voorzitter van de raad zit de gemeentevergadering voor tenzij de raad anders besluit.

10.5	De bij de rondvraag gestelde vragen worden, zo mogelijk, staande de vergadering beantwoord. Over deze vragen kan op die vergadering geen discussie zijn noch gestemd worden.
	De overige vragen worden ter bespreking aan de raad voorgelegd, die daarna schriftelijk of
op de volgende vergadering, aan de vraagsteller, worden beantwoord.
	Als deze beantwoording niet voldoet aan het doel van de vraag, kan gehandeld worden naar
artikel 10.2 onder a, b en c.
10.6	De notulen worden in concept binnen één (1) maand na de vergadering aangeboden aan de
leden van de gemeente. Op de eerstvolgende vergadering worden de notulen na goedkeuring of met in acht neming van de wijzigingen, staande de vergadering ondertekend door de
voorzitter en de secretaris. Wijzigingen in de notulen worden vermeld in de notulen van die
vergadering.
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11 Jaarvergadering
11.1 	De jaarvergadering wordt als regel gehouden uiterlijk drie maanden na het begin van elk
boekjaar. De jaarvergadering geldt als gemeentevergadering.
11.2

De voorzitter van de raad zit de jaarvergadering voor tenzij de raad anders besluit.

11.3

De raad doet daarin verslag over het afgelopen boekjaar.

11.4 	De raad legt de resultatenrekening en balans van het voorafgaande boekjaar alsmede de
begroting voor het lopende boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeente.
11.5 	De in artikel 8.2 genoemde commissie brengt verslag uit van haar bevindingen. Op haar
voorstel kan door de gemeente aan de raad decharge voor zijn beheer worden verleend.
11.6 	De jaarstukken dienen ten minste vijf dagen voor de jaarvergadering aan de leden ter beschikking te zijn gesteld.

12 Stemming
12.1	Bij de gemeentevergaderingen en de jaarvergadering hebben alle leden stemrecht uitgezonderd zij die onder tucht zijn gesteld. Ieder lid heeft één stem.
12.2 	Voor zover in de statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
12.3 	Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zakelijke aangelegenheden wordt mondeling
gestemd tenzij de raad anders besluit. Ongeldige stemmen tellen niet mee. Blanco stemmen
zijn ongeldig. In geval van onduidelijkheid over de geldigheid van een stem, beslist de voorzitter hierover.
12.4

Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

12.5	Leden die niet door onderdompeling op grond van hun geloof zijn gedoopt, bezitten geen
stemrecht over te nemen besluiten waarin de aard of toepassing van de doop aan de orde
zijn.
	De raad besluit bij welke stemming(en) het voorgaande van toepassing is. De raad geeft dit
in voorkomende gevallen voorafgaand aan een stemming aan.
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13 Huishoudelijk reglement
13.1 	De verkiezing van leden van de raad en het functioneren van de gemeente wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement, dat onlosmakelijk verbonden is met deze statuten.
13.2	Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten.

14 Ontbinding en deling van de gemeente
14.1 	De gemeente kan worden ontbonden indien daartoe wordt besloten met twee derde (2/3e)
van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste driekwart (3/4e)
van het aantal leden tegenwoordig is. Alle leden moeten schriftelijk tot een dergelijke vergadering zijn opgeroepen. Is in de eerste daartoe belegde vergadering geen driekwart (3/4e) van
het aantal leden tegenwoordig, dan wordt een tweede vergadering belegd, waartoe alle leden
opnieuw schriftelijk worden opgeroepen. Op deze vergadering worden besluiten genomen
met twee derde (2/3e) van de aanwezige stemgerechtigde leden.
14.2	De bestemming van baten, die na ontbinding over zijn, wordt bepaald door stemming op de
ontbindingsvergadering met de vereiste meerderheid van stemmen.
14.3	Bij deling van de gemeente vallen de bezittingen en schulden de wettige meerderheid van de
gemeente toe.
14.4

De stemming bij de in dit artikel genoemde vergaderingen geschiedt schriftelijk.

15 Slotbepaling
15.1

De artikelen 1, 2 en 15 van deze statuten mogen inhoudelijk niet worden veranderd.

15.2	De overige artikelen kunnen worden gewijzigd tijdens een gemeentevergadering indien daartoe wordt besloten met twee derde (2/3e) van de uitgebrachte geldige stemmen.
Namens de raad van de gemeente,
K.L. Lub
P.H. Tilma
voorzitter								secretaris
Aldus opgemaakt en aanvaard door de gemeente in haar vergadering van 18 mei 2021 te Meppel.
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Huishoudelijk regelement
van de Baptistengemeente Meppel
zoals vastgesteld tijdens de ledenvergadering
van 18 mei 2021

1

Algemene bepalingen

Dit reglement verstaat onder:
1.1 	BEHEERSCOMMISSIE: een commissie tot beheer van exploitatie van de roerende en onroerende zaken van de gemeente.
1.2 	AFVAARDIGING VAN DE RAAD: enkele leden van de gemeente daartoe door de raad aangewezen.

2

Doop en lidmaatschap

2.1 	Als iemand aangeeft de Heer Jezus als zijn of haar persoonlijke Verlosser te erkennen, hij of
zij de leeftijd van 15 jaar of ouder heeft en de wens te kennen geeft om op grond van de belijdenis van zijn of haar persoonlijke geloof gedoopt te worden, wordt als volgt gehandeld:
a. 	Een afvaardiging van de raad heeft een gesprek met de betreffende persoon, waarin
moet worden vastgesteld dat deze de Heer Jezus Christus als zijn of haar persoonlijke
Verlosser belijdt overeenkomstig de Bijbel en dienovereenkomstig leeft.
b.	Indien het resultaat van het gesprek bevredigend is, is er geen belemmering de doop
te doen plaatsvinden en wordt de aanvraag van de broeder of zuster aan de gemeente
bekend gemaakt
c.	Aan de dopeling wordt gevraagd persoonlijk getuigenis af te leggen van zijn of haar
geloof. Daarna vindt de doop plaats.
d.	De dopeling wordt uitgenodigd om lid van de gemeente te worden. In geval de gedoopte dit wil en instemt met de statuten en het huishoudelijk reglement, wordt hij
per direct lid van de gemeente.
e.
2.2

De raad kan afwijken van de in de aanhef genoemde minimum leeftijd.

Indien een broeder of zuster lid wenst te worden, wordt als volgt gehandeld:
a.	Er wordt door een afvaardiging van de raad vastgesteld of hij of zij de Heer Jezus
Christus als zijn of haar persoonlijke Verlosser belijdt overeenkomstig de Bijbel en
dienovereenkomstig leeft.
b.	Hem of haar wordt gevraagd met de statuten en het huishoudelijk reglement in te
stemmen.
c.	Indien het gesprek bevredigend is, wordt de aanvraag van de broeder of zuster aan de
gemeente bekend gemaakt.
d.	Indien hierna bij de raad ten aanzien van de aanvraag, vanuit de gemeente, geen
schriftelijke bezwaren of vragen worden ingediend, die door de raad ook als gegrond
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erkend worden, kan toetreding tot de gemeente als lid plaatsvinden.
	Eventuele vragen over hem of haar worden door de raad beantwoord voordat toetreding
plaatsvindt.
e.	In een dienst wordt aan hem of haar gelegenheid gegeven persoonlijk getuigenis af te
leggen van zijn of haar geloof en vindt toetreding als lid van de gemeente plaats.
f.	Indien iemand, die op grond van artikel 5 van het huishoudelijk reglement is uitgesloten of het lidmaatschap van de gemeente heeft opgezegd, opnieuw wil toetreden,
wordt gehandeld als in hierboven genoemd.

3

Het Avondmaal

3.1 	Het Avondmaal is door de Heer Jezus ingesteld ter nagedachtenis aan Zijn verzoenend lijden
en sterven.
3.2 	Het Avondmaal staat open voor al Gods kinderen die de Heer Jezus als hun persoonlijke
Verlosser belijden en die in vrede met hun naaste en hun thuisgemeente leven.
3.3 	Aan hen die een enkele of eerste keer in ons midden zijn en die het bovenstaande bevestigen,
wordt gevraagd zich bekend te maken en een kort getuigenis te geven.

4 Het leven van de gemeente
De gemeente verwacht van haar leden:
4.1

Een levenswandel overeenkomstig Gods woord.

4.2 	Volharding in de gemeenschap met andere gemeenteleden, viering van het avondmaal, het
bidden en het onderwijs.
4.3

Onderwerping aan de vermaning en tucht, wanneer dit nodig mocht blijken.

4.4

Instemming met de statuten en het huishoudelijk reglement.

4.5 	Bereidheid om aan hun financiële verplichtingen ten opzichte van de gemeente te voldoen
en naar vermogen bij te dragen, bij voorkeur maandelijks, tot het instandhouden van het
werk van de gemeente.
4.6

Bereidheid om taken waarvoor zij geschikt zijn op zich te nemen.
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5

Tucht en uitsluiting

5.1 	Leden die een zondig leven leiden, die tweedracht zaaien, of die dwaalleer verkondigen,
worden door de raad, nadat zij naar behoren zijn vermaand, onder tucht gesteld. Bij volharding in hun gedrag worden de leden, op voorstel van de raad, met redenen omkleed, door de
gemeente uiteindelijk buitengesloten (Mattheüs 18 vers 15 tot en met 17).
Van dit besluit zal de betreffende persoon schriftelijk in kennis worden gesteld.
	Wanneer een lid onder tucht wordt gesteld, worden de aan de leden toekomende rechten
voor dat lid opgeschort.
5.2

Onder een tuchtmaatregel wordt onder meer verstaan:
a.	ontzegging van deelname aan het avondmaal,
b.

ontzegging van het stemrecht en

c.

ontzegging van taken binnen de gemeente.

5.3 	Bij uitsluiting van een lid eindigt het lidmaatschap van de gemeente.

6

Diakenen

6.1 	Diakenen kunnen worden aangesteld als secretaris en penningmeester, of voor andere nader
te bepalen taken. Zij kunnen worden ingeschakeld bij geestelijke verzorging. Diakenen hebben in de raad geen stemrecht.
6.2

6.3

De secretaris heeft tot taak:
a.

het bijhouden van het ledenregister en het archief.

b.

het notuleren van de raadsvergaderingen.

c.

het notuleren van de gemeentevergaderingen.

d.

het voeren van de correspondentie.

e.

het uitnodigen van gastsprekers, in overleg met de raad.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:
a.

het boeken van alle ontvangsten en uitgaven van de gemeente.

b.	het ten behoeve van de raad opmaken van een financieel overzicht van alle baten en
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lasten van de gemeente.
c.	het jaarlijks opmaken van een resultatenrekening en balans over het afgelopen jaar en
het voorbereiden van een begroting voor het komende jaar.

7
7.1

Aanstellen van oudsten en diakenen

Om te voorzien in de vacature van een oudste en diaken wordt als volgt gehandeld:
a.	Daar een oudste of diaken door de Heilige Geest moet zijn aangesteld (Handelingen
20:28) vraagt de raad de leiding van de Heer Jezus Christus om haar een bepaalde
persoon of personen aan te wijzen. Daarbij wordt de gemeente gevraagd te bidden
voor één of meer nieuwe oudsten en/of diakenen en vervolgens namen in te dienen.
De raad doet hetzelfde en komt eveneens met namen.
b.	Wanneer de raad, na gebed en bespreking, eenstemmig is geworden ten opzichte van
een kandidaat aan de hand van de ingediende namen, en het blijkt dat deze voldoet
aan de Schriftuurlijke normen (zoals onder meer genoemd in 1 Timotheüs 3, Titus 1
en 1 Petrus 5) en geen Bijbelse of andere zwaar wegende bezwaren vindt, dan wordt
dit besproken met de desbetreffende kandidaat. De raad houdt hierbij nadrukkelijk
rekening met de namen die door de gemeente zijn voorgesteld en ook met het aantal
keren dat een naam is genoemd, maar heeft tevens de mogelijkheid om zelf kandidaten voor te stellen die niet of bijna niet zijn genoemd.
c.	Vervolgens stelt de raad aan de gemeente een of meer oudsten en diakenen voor.
De raad zal haar keus naar de gemeente toe motiveren. Na twee weken van gebed
kunnen in een tijdsbestek van één week door de leden van de gemeente schriftelijke
bezwaren tegen de genoemden worden ingebracht, welke door de raad grondig aan
de hand van de Bijbel worden onderzocht. Wanneer er geen bezwaren zijn ingebracht
of de ingebrachte bezwaren zijn opgeheven of weerlegd, wordt de kandidaat geacht
als door de Heer te zijn aangewezen.

7.2	Oudsten en diakenen moeten ten minste één (1) jaar lid zijn van de gemeente. Zij treden
volgens rooster na drie jaar af. Zij kunnen direct aansluitend opnieuw voor een periode van
drie jaar worden aangesteld. Na voltooiing van de ambtsperiode van zes jaar is aanstelling
tot bovengenoemde ambten binnen één jaar niet meer mogelijk tenzij de gemeente in een
daartoe belegde vergadering anders besluit.
7.3	Twee leden uit één gezin en/of meer dan twee leden uit één familie tot in de tweede graad
mogen niet gelijktijdig lid van de raad zijn.

8

Mandaat van de raad

8.1	Uitgaven die buiten de goedgekeurde begroting vallen en een bedrag van € 3.000 (drieduizend euro) te boven gaan, hebben vooraf de goedkeuring van de gemeente nodig.
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8.2	De raad kan een beheerscommissie instellen. De taak en samenstelling van deze commissie
worden door de raad vastgelegd in een reglement.

9

Het beroepen van een voorganger

9.1	Indien de situatie zich voordoet dat er een voorganger beroepen moet worden, wordt als
volgt gehandeld:
a.	Wanneer de raad van de gemeente na gebed en bespreking, eenstemmig geworden is
ten opzichte van een kandidaat, maakt zij de te beroepen voorganger aan de gemeente bekend.
b.	Het beroep op de betreffende voorganger kan slechts worden uitgebracht als ten
minste twee derde (2/3e) van de uitgebrachte geldige stemmen voor aanstelling is.
c.	Nadat het beroep is aanvaard gaat de gemeente tot het bevestigen over. De aanstellingsbrief en de gemaakte afspraken worden op schrift gesteld en ondertekend door
de voorzitter en penningmeester van de raad en de nieuwe voorganger.

10 Taakgroepen
10.1 	De raad kan taakgroepen en commissies instellen. Deze functioneren onder verantwoordelijkheid van de raad en binnen het door de raad verstrekte mandaat en leggen aan de raad
verantwoording af.
10.2 	De taakgroepen en commissies brengen elk jaar, minimaal één maand voor de jaarvergadering verslag uit van de werkzaamheden en financiën, respectievelijk aan de secretaris en de
penningmeester van de gemeente.
10.3 	Wanneer een der taakgroepen of commissies van de gemeente in moeilijkheden komt, is de
gemeente verplicht, voor zover mogelijk, deze met raad en daad bij te staan.
10.4 	De financiën van de taakgroepen en commissies kunnen in opdracht van de raad door de
penningmeester en/of de financiële controlecommissie worden gecontroleerd.
10.5 	Bij opheffing van een taakgroep of een commissie blijven de eventuele bezittingen gedurende twee jaar onder beheer van de penningmeester van de gemeente en ter beschikking van
eventueel nieuw op te richtten gelijksoortige taakgroepen. Daarna vervallen zij aan de gemeente.
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11 Het uitvoeren van taken in de gemeente
11.1 	Alle leden van de gemeente kunnen taken waarvoor zij geschikt zijn op zich te nemen, in lijn
met de Bijbelse randvoorwaarden voor de vervulling van deze taken.
11.2 	De volgende taken zijn voorbehouden aan leden die op grond van hun persoonlijke geloof
zijn gedoopt:
a.

Een aanstelling als oudste.

b.

Een aanstelling als diaken.

c.

Een aanstelling als voorganger.

d. 	Een aanstelling als betaalde werknemer in dienst van de gemeente (zorgwerker,
jeugdwerker of anderszins).
e.

Enige andere taak of functie als zodanig door de raad aangewezen.

11.3	Een lid dat op grond van zijn of haar persoonlijke geloof is gedoopt maar waarbij de doop
niet door onderdompeling heeft plaatsgevonden, kan alle taken in de gemeente uitvoeren
tenzij de raad anders besluit.

12 Wijzigingen
12.1	Het huishoudelijke reglement kan worden gewijzigd tijdens een gemeentevergadering indien
daartoe wordt besloten met twee derde (2/3e) van de uitgebrachte geldige stemmen.

13 Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van de gemeente.
Namens de raad van de gemeente,
K.L.Lub
voorzitter

P.H. Tilma
secretaris

Aldus opgemaakt en aanvaard door de gemeente in haar vergadering van 18 mei 2021 te Meppel.
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