STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE “ELIM” te DRACHTEN

Artikel 1
NAAM EN ZETEL
a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente “Elim” en is gevestigd te Drachten.
b. De gemeente is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek
en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid.
c. De gemeente is aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.
Artikel 2
GRONDSLAG
De gemeente aanvaardt de Bijbel, zijnde het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van
God, als haar grondslag voor geloof en leven:
a.

Zij beschouwt de Bijbel als bron en als richtingaanwijzer om te ontdekken en te leren hoe
God Zich aan de mens heeft geopenbaard als Schepper van hemel en aarde en hoe Hij als
liefhebbende Vader betekenis wil geven aan Zijn schepping en aan het leven van ieder
mens zonder aanzien des persoons.

b. Zij belijdt, dat God met ieder mens een persoonlijke relatie wil aangaan. Dat Hij Zijn
Liefde zichtbaar gemaakt heeft in de persoon en het leven van Zijn Zoon Jezus Christus.
Dat door het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus voor een ieder die
gelooft de relatie met God de Vader mogelijk is geworden. Alles wat die relatie in de weg
staat heeft God in Zijn genade weggenomen en verzoend.
c.

Zij belijdt, dat het geloof als persoonlijke relatie niet vastgelegd kan worden in een geschreven geloofsbelijdenis, maar op basis van bovenstaande als een persoonlijk getuigenis te midden van de gemeente beleden, herkend en bevestigd kan worden.

d. Zij gelooft, dat God Zich door Zijn Heilige Geest nog steeds openbaart, waar mensen
Hem zoeken en dat Hij te herkennen is waar de gemeente van Christus bijeenkomt in Zijn
naam.
e.

Als teken van een persoonlijk getuigenis kent de gemeente de doop door onderdompeling.

f.

De eenheid en de veelkleurigheid van de gemeente wordt gevierd in het Heilig
Avondmaal, waarin brood en wijn gedeeld worden als teken van de gemeenschap met
Christus zowel voor ieder persoonlijk als voor allen tezamen als gemeente van Christus.

Artikel 3
DOEL (opdracht)
De gemeente stelt zich ten doel:
a. haar leden op de bouwen in geloof, hoop en liefde om samen een veelkleurige levendige
geloofsgemeenschap te zijn met het oog op de komst van het Koninkrijk van God.
b. het evangelie als blijde boodschap uit te dragen in woord en daad.

c. allen die het evangelie aanvaarden en Jezus Christus belijden als hun Heiland en Heer te
dopen en samen met hen een gemeenschap van gelovigen te vormen.
d. in gehoorzaamheid aan God elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van geloof
en leven.
e. in de samenleving trachten, waar mogelijk ook met anderen, zichtbaar te maken hoe wij
geloven dat God wil dat mensen met elkaar en met de schepping omgaan.

Artikel 4
MIDDELEN (uitvoering)
De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van kerkdiensten en samenkomsten, waarin het evangelie uitgedragen
wordt door verkondiging, zang, gebed en de viering van het H. Avondmaal.
b. het organiseren van andere bijeenkomsten voor gebed, bijbelstudie, onderlinge bemoediging en dienstbetoon.
c. het opzetten van kerkelijk verenigingswerk voor diverse doelgroepen in de gemeente, mede ter bevordering van de onderlinge gemeenschap in de gemeente.
d. betrokkenheid bij en deelname aan interkerkelijke en maatschappelijke activiteiten die in
overeenstemming zijn met het doel en de grondslag van de gemeente.
e. betrokkenheid bij en deelname aan gezamenlijke taken en activiteiten die voortvloeien uit
het lidmaatschap van de gemeente van de Unie van Baptisten Gemeenten, voor zover ze in
overeenstemming zijn met het doel en de grondslag van de gemeente.
f. het ontwikkelen van andere activiteiten die aan het bovengenoemde doel bevorderlijk
kunnen zijn, zowel binnen als buiten de gemeente.

Artikel 5
LEDEN
5.1 Leden van de gemeente zijn:
a. zij, die zich daartoe hebben aangemeld, door de gemeente zijn aanvaard en op belijdenis
van hun geloof zijn gedoopt.
b. zij, die op hun verzoek met attestatie van een andere Baptisten gemeente van de Unie van
Baptisten Gemeenten zijn overgekomen.
c. zij, die gedoopt zijn in een andere gelijkgezinde gemeente en door de gemeente zijn aanvaard.
d. zij, die in een andere christelijke geloofstraditie als kind gedoopt zijn, opgegroeid zijn en
in de belijdenis van hun geloof de persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun doop op
zich genomen hebben, en op hun verzoek door de gemeente zijn aanvaard.
e. zij, die na bedanken of uitsluiting wederopname hebben aangevraagd en door de gemeente
zijn aanvaard.
5.2 Het lidmaatschap van de gemeente eindigt:
a. door overschrijving naar een andere gemeente of door vertrek met attestatie.
b. door bedanken.
c. door uitsluiting.
d. door overlijden.

Artikel 6
GEMEENTEVERGADERING
a. Het hoogste gezagsorgaan in de gemeente is de gemeentevergadering, te beschouwen als
het Algemeen Bestuur van de gemeente, die tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen
wordt en zo vaak als daartoe de noodzaak aanwezig is.
b. De dagelijkse gang van zaken in de gemeente valt onder verantwoordelijkheid van het
Dagelijks Bestuur van de gemeente, gekozen door de gemeente, die verantwoording verschuldigd is aan de gemeentevergadering.
c. In het huishoudelijk reglement wordt de wijze van bijeenroepen en het houden van de
gemeentevergadering verder geregeld.

Artikel 7
HET DAGELIJKS BESTUUR (DB) DER GEMEENTE
a. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeente bestaat, buiten de voorganger, uit tenminste
vijf leden die uit en door de gemeente worden gekozen. In het huishoudelijk reglement
wordt de verkiezing van de leden van het DB geregeld. Indien de gemeente een voorganger heeft maakt deze boventallig deel uit van het DB, overigens zonder stemrecht.
b. Het DB kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
c. Het DB regelt alle zaken van de gemeente, voert haar besluiten uit, beheert haar goederen,
vertegenwoordigt haar in en buiten rechte en is bevoegd alle burgerlijke handelingen voor
haar te verrichten.
d. Het DB kan zich voor het vervullen van de hem opgedragen taak door een of meer personen en/of commissies laten bijstaan, dan wel bepaalde taken, onder zijn verantwoordelijkheid, delegeren. In het geval van het instellen van een commissie wordt de samenstelling,
opzet en werkwijze middels een door de gemeentevergadering goedgekeurde regeling
vastgesteld.
e. Het DB legt een keer per jaar rekening en verantwoording af van zijn beheer over het afgelopen jaar middels een financieel en secretarieel jaarverslag.

Artikel 8
GELDMIDDELEN
De inkomsten der gemeente bestaan uit:
a. collecten bij de samenkomsten.
b. vrijwillige vaste bijdragen.
c. andere baten, welke haar op andere wijze ten goede mochten komen, zoals giften, legaten
en toevallige baten.

Artikel 9
STEMMINGEN
a. Alle leden hebben stemrecht, behalve zij die om de een of andere reden van het stemrecht
zijn uitgesloten.
b. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de statuten en/of het
huishoudelijk reglement anders bepalen.

c. Aan vrienden van de gemeente kan, op basis van hun betrokkenheid, stemrecht verleend
worden. Een verzoek daartoe zal door het Db aan de gemeente(vergadering) worden
voorgelegd.

Artikel 10
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
In een huishoudelijk reglement, vast te stellen door de gemeente, worden regels, nuttig voor
een ordelijk samenleven in de gemeente, vastgelegd.
Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 11
ONTBINDING
a. Wanneer door welke omstandigheden ook het ledental minder dan twintig is, zal het thema ‘ontbinding van de gemeente’ aan de orde gesteld worden in een daartoe bijeengeroepen gemeentevergadering. Vervolgens zal er ter vergadering een commissie benoemd
worden, die een plan zal opstellen met betrekking tot de wijze waarop de gemeente eventueel ontbonden zal worden, waarin tevens opgenomen wordt wat de bestemming is van
de goederen en het batig saldo.
NB Richtinggevend in dezen is dat het gericht moet zijn op een goed doel, passend bij het
gemeente-zijn van Elim en dat het besteed moet zijn in een beperkt aantal jaren. De
commissie zal, voor zover mogelijk, een en ander monitoren en daarvan verslag doen ten
behoeve van het archief van de gemeente en ter kennisgeving aan de unie.
b. Een besluit tot ontbinding van de gemeente vereist de instemming van tweederde van de
uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin tenminste drievierde van het aantal leden aanwezig is. De leden dienen daartoe tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk te zijn uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering,
onder kennisgeving van het voorstel tot ontbinding.
c. Indien in een tot dit doel bijeengeroepen gemeentevergadering geen beslissing kan worden genomen, omdat geen drievierde van de leden aanwezig is, wordt een nieuwe gemeente-vergadering belegd onder herhaalde kennisgeving van het voorstel tot ontbinding.
Besluiten op deze vergadering genomen zijn van kracht indien ze de goedkeuring hebben
van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 12
STATUTENWIJZING
a. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten op een speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe de leden tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk moeten zijn
uitgenodigd onder kennisgeving van de voorgenomen wijzigingen.
b. Een vergadering kan alleen een besluit nemen over een statuten wijziging indien er tenminste driekwart van het aantal leden aanwezig is en indien het besluit genomen is met
een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
c. Indien minder dan driekwart van het aantal leden aanwezig is wordt binnen veertien dagen
een nieuwe vergadering uitgeschreven. De statutenwijziging behoeft dan tweederde van
het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 13
ONVOORZIENE GEVALLEN
a. In incidentele gevallen, niet van algemene of principiële aard zijnde, waarin deze statuten
en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het DB van de gemeente zoveel
mogelijk naar de geest van het bepaalde in de statuten en/of huishoudelijk reglement en
legt daarvan naderhand verantwoording af aan de gemeente.
b. In onvoorziene gevallen van algemene of principiële aard zijnde beslist de gemeente.

Aldus definitief vastgesteld op de gemeentevergadering van 9 september 2018

