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1. STATUTEN
1.1. NAAM
De gemeente draagt de naam: baptistengemeente “De Fontein”.

1.2. GRONDSLAG
De gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, enig
onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom:
a) dat er één God is,

 Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest;
 Die geest, licht en liefde is;
 Die almachtig, alomtegenwoordig, alwetend, eeuwig, heilig en rechtvaardig is;

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

 Die de Schepper is van hemel en aarde, terwijl Hij de mens geschapen heeft naar Zijn
beeld en gelijkenis;
de God de Vader die in de hemel woont, van niemand afhankelijk is en alles doet naar
Zijn wil en dat Hij alleen te kennen is door Jezus Christus, Die het beeld is van de
onzichtbare God;
de Godheid van de Here Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos
leven, de werkelijkheid van Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangend sterven, Zijn vergoten
bloed tot verzoening van onze zonden, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn Hemelvaart,
waardoor Hij nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader, waar Hij voor de
gelovigen bidt, Zijn persoonlijke wederkomst om al de Zijnen in Zijn heerlijkheid op te
nemen en Zijn rijk op aarde te vestigen;
de Godheid van de Heilige Geest, Die Christus’ Gemeente verzamelt, Die in de
gelovigen woont en hen allen wil vervullen en leiden, waardoor zij in staat zijn tot eer
van God te leven;
dat door de zondeval alle mensen zondaars zijn en verloren en alleen uit genade gered
kunnen worden door de verzoening, bewerkt door de dood en de opstanding van de
Here Jezus Christus;
dat de Gemeente de tempel Gods en het lichaam van Christus is, waarvan Hij het
Hoofd is. Tot deze Gemeente behoren alleen zij, die op grond van persoonlijk geloof en
bekering door de Heilige Geest zijn wedergeboren en zo de verlossing in Christus
ontvangen hebben;
de geestelijke eenheid van allen, die oprecht in de Here Jezus geloven en het
algemeen priesterschap van alle gelovigen, hetwelk in de plaatselijke gemeente
gestalte dient te krijgen;
de twee inzettingen, die de Here Jezus gegeven heeft:
 de doop, die naar de oorspronkelijke vorm en orde door onderdompeling en alleen
aan gelovigen voltrokken mag worden,
 het avondmaal, dat als een gedachtenis aan Christus’ lijden en sterven en als een
gemeenschap met Zijn lichaam gevierd dient te worden.

1.3. DOEL
Het doel van de gemeente is:
a) naar Bijbelse orde de gelovigen in Christus samen te voegen om het in artikel 2 lid f, g

en h gestelde, gestalte te geven;
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b) de leden op te bouwen in het geloof en de liefde, en hen bekend te maken met de

volheid Gods-in-Christus, opdat Christus door de Heilige Geest Zijn werk in hen kan
volbrengen;
c) de leden aan te sporen van harte en volkomen God te dienen, de komst van Jezus
Christus te verwachten en mede-getuigen te zijn van Zijn verlossingswerk;
d) ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich als belijdenis van hun geloof
in Christus te laten dopen en in gemeenschap met de Heer en met andere gelovigen te
leven.

1.4.

MIDDELEN

De gemeente tracht haar doel te bereiken door middel van:
a) de prediking van Gods Woord;
b) het houden van onderlinge samenkomsten en andere activiteiten, die strekken tot

opbouw;
c) het bijeenbrengen van de benodigde gelden ter verzorging van de financiële behoeften
van de gemeente en om in noden te voorzien.

1.5.

DE LEDEN VAN DE GEMEENTE

a) Leden van de gemeente, in Statuten en Huishoudelijk Reglement te noemen ‘De leden’,
b)

c)
d)

e)

zijn zij, die overeenkomstig het gestelde in dit artikel tot de gemeente zijn toegelaten.
Leden van de gemeente worden zij, die zich daartoe hebben aangemeld, getuigenis
afleggen van hun geloof en bekering, gedoopt zijn conform artikel 2 lid h en instemming
betuigen met deze statuten.
Aanneming van de leden geschiedt door de gemeente, overeenkomstig het gestelde in
artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement.
Slechts in bijzondere gevallen kan voor toelating tot de gemeente de doop op andere
wijze dan door onderdompeling worden bediend. Hierover beslist de Raad namens de
gemeente.
Het lidmaatschap van de gemeente vervalt:
 door het lidmaatschap op te zeggen;
 een jaar na vertrek uit de gemeente;
 door uitsluiting (zie artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement).

1.6.

DE LEDENVERGADERING

a) Tenminste tweemaal per jaar wordt schriftelijk een ledenvergadering bijeen geroepen,

b)

c)

d)
e)

f)

waarvan één als jaarvergadering geldt. Leden waarvan het e-mail adres is geregistreerd
bij het secretariaat ontvangen uitnodiging en stukken digitaal. De overige leden
ontvangen de uitnodiging en stukken per brief.
De ledenvergadering heeft als taak te waken over de handhaving van de grondslag, het
doel en de middelen van de gemeente, alsmede over de nakoming en de uitvoering van
de overige bepalingen van de statuten.
De ledenvergadering beoordeelt de door de Raad voorgestelde beleidslijnen voor de
gemeente, waaraan de Raad zich bij de uitvoering van zijn taak dient te houden. Zo ook
beoordeelt de ledenvergadering het werk van de Raad.
De ledenvergadering kiest de leden van de Raad.
De ledenvergadering beslist in zaken van aankoop en/of verkoop van onroerende
goederen, dan wel het bezwaren daarvan, het aangaan van geldleningen ten laste van
de gemeente en alle andere belangrijke zaken.
De leden hebben stemrecht in de ledenvergadering, met uitzondering van hen op wie
artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing is.
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g) Alles wat nodig is voor het bijeenroepen en houden van de ledenvergadering wordt

geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

1.7. DE RAAD VAN DE GEMEENTE
a) De gemeente kent de bedieningen: oudste en diaken/diaconessen. De oudsten vormen

b)

c)

d)
e)

f)
g)

1.8.

tezamen de Raad der gemeente, in Statuten en Huishoudelijk Reglement te noemen
‘De Raad’ (de voorganger is mede oudste).
De Raad behartigt alle zaken van de gemeente, voert de besluiten van de
ledenvergadering uit en beheert de goederen en financiële middelen van de gemeente.
De Raad kan taken delegeren aan commissies, die over de uitvoering verantwoording
verschuldigd zijn aan de Raad.
De Raad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte en is bevoegd onder
goedkeuring van de ledenvergadering alle burgerlijke handelingen voor haar te
verrichten.
Tenminste eenmaal per jaar legt de Raad verantwoording af van het door hen gevoerde
beleid en legt plannen en een begroting aan de ledenvergadering voor.
De Raad bestaat uit tenminste vijf personen. Wanneer door bijzondere omstandigheden
het aantal raadsleden minder dan vijf bedraagt, blijven de overige raadsleden een
wettig college vormen, belast met de hiervoor genoemde opdracht. Zo spoedig mogelijk
dient in de vacatures te worden voorzien.
Verkiezing en aftreden van de leden van de Raad en alles wat nodig is voor een goede
taakvervulling van de Raad, wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
De wijze van aanstelling, taken en bevoegdheden van de diakenen is geregeld in het
huishoudelijk reglement”.

INKOMSTEN

De inkomsten van de gemeente bestaan uit:
a) Bijdragen van de leden;
b) Opbrengsten van collecten tijdens de zondagse samenkomsten;
c) Legaten, schenkingen en baten, die haar op andere wijze ten goede komen.

1.9.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De praktische uitvoering van deze statuten is geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

1.10. ONTBINDING
a) De gemeente kan worden ontbonden indien de daartoe, 6 weken van te voren

bijeengeroepen buitengewone ledenvergadering, waarin tenminste driekwart van het
aantal leden aanwezig is, met minimaal tweederde deel daartoe besluit.
b) Is in deze buitengewone ledenvergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan
wordt, na tenminste twee weken, een tweede vergadering belegd, waartoe de leden per
aangetekend brief worden opgeroepen. Deze vergadering kan alleen tot ontbinding van
de gemeente besluiten, als tweederde van de dan aanwezige leden daarmee instemt.
c) Op dezelfde wijze zal worden besloten, wat de gemeente zal doen met eventueel
aanwezige baten, die op dat moment in het bezit van de gemeente zijn.
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1.11. WIJZIGINGEN
a) Tot wijziging van de statuten kan worden besloten met de meerderheid van tenminste

tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen in een ledenvergadering, waarin
tenminste driekwart van het aantal leden aanwezig is.
b) Is in deze ledenvergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan wordt, na
tenminste 2 weken, een tweede vergadering belegd. Deze vergadering kan alleen tot
wijziging van de statuten besluiten, als tweederde van de dan aanwezige leden
daarmee instemt.

2. HUISHOUDELIJKREGLEMENT
2.1. DE LEDEN VAN DE GEMEENTE
a) De namen van hen, die gedoopt willen worden of gedoopt zijn en tot de gemeente

wensen toe te treden, worden minimaal twee zondagen van tevoren aan de gemeente
bekend gemaakt.
b) Het onderzoek naar geloof en levenswandel geschiedt door de Raad en vindt plaats in
een huisbezoek. Is dit onderzoek positief en kunnen zij zich vinden in de gemeentevisie,
o.a. vermeld in de Statuten en worden er vanuit de gemeente geen gegronde bezwaren
tegen de kandidaten ingebracht, nadat zij aan de gemeente zijn bekend gemaakt, dan
worden zij gedoopt en/of lid. De kandidaten leggen een getuigenis af van hun geloof.

2.2.

HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

De gemeente verwacht van haar leden een levenswandel overeenkomstig de Bijbel, de in de
doop afgelegde belijdenis en de volgende vragen die gesteld worden ter verkrijging van het
lidmaatschap:
Gelooft u in:
 God, onze Vader, Schepper van hemel en aarde?
 Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die gekruisigd is, opgestaan is uit de dood
en ons heeft verzoend met God?
 De Heilige Geest als onze trooster en leidsman?
Belooft u:
 Uw Heiland lief te hebben, te gehoorzamen en heilig te willen leven voor Gods
aangezicht?
 Trouw te blijven aan de Bijbel, Gods Woord en daarmee samenhangend aan de bij
ons geldende geloofsbelijdenis?
Belooft u:
 Te volharden in het gemeentelijk leven, in het omzien naar elkaar, het breken van het
brood en de gebeden?
 Het gezag dat in en door de gemeente wordt uitgeoefend te accepteren en wilt u
indien nodig zich daaraan ook onderwerpen?
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2.3.

DE VERMANING VAN DE GEMEENTE

a) Leden, die een levenswandel leiden, die in strijd is met de Bijbel en daaruit

voortvloeiend Artikel 2 van de Statuten worden vermaand.
b) De vermaning bestaat hierin, dat de raad de betreffende leden zal vermanen op bijbelse
gronden en na volharing dit aan de leden zal voorleggen (zie artikel 5e punt 3 van de
Statuten).

2.4.

DE LEDENVERGADERING

a) De ledenvergadering wordt gehouden, met inachtneming van Artikel 6 lid c van de

b)

c)

d)
e)
f)

2.5.

Statuten, zo dikwijls als de Raad dit nodig acht of op schriftelijk verzoek van tenminste
een tiende deel der stemgerechtigde leden. Dit schriftelijk verzoek dient met redenen
omkleed, te worden ingediend bij de Raad. Deze zal zorg dragen, dat binnen zes weken
na de eerstvolgende raadsvergadering deze ledenvergadering wordt gehouden.
De agenda voor de ledenvergadering wordt vastgesteld door de Raad. Voorstellen en
verzoeken van leden met betrekking tot de agenda kunnen tot twee weken voor de
desbetreffende ledenvergadering schriftelijk bij de Raad worden ingediend.
Indien naar het oordeel van de Raad een dergelijk voorstel niet voor de behandeling
door de ledenvergadering geschikt is, is de Raad bevoegd dit voorstel onder opgave
van redenen aan de indiener(s) terug te zenden, behalve in het geval de
ledenvergadering wordt belegd op verzoek van tenminste 10% stemgerechtigde leden.
De ledenvergadering dient tenminste vier weken voor de datum, waarop deze zal
worden gehouden, schriftelijk aan de leden te worden bekend gemaakt.
In spoedeisende gevallen kan de ledenvergadering op korte termijn door de Raad
bijeen geroepen worden.
In de regel is de voorzitter van de Raad tevens voorzitter van de ledenvergadering,
evenzo de secretaris.

DE JAARVERGADERING

a) De jaarvergadering van de gemeente wordt in de regel gehouden in de maand maart.

Op deze vergadering wordt door de secretaris namens de Raad een jaarverslag van de
arbeid van de gemeente aan de ledenvergadering aangeboden. Tevens worden de
verslagen van alle overige taken van arbeid van de gemeente uitgebracht.
b) Op de jaarvergadering legt de penningmeester rekening en verantwoording af over het
door hem gevoerde beheer van de financiën van de gemeente en over het door de
Raad gevoerde financiële beleid. Indien de penningmeester niet tevens lid is van de
Raad, wordt hij door de Raad daartoe gemachtigd.
c) Op de jaarvergadering brengt de financiële controlecommissie rapport uit van haar
bevindingen. Op voorstel van deze commissie wordt de penningmeester van de
gemeente en de penningmeesters van de commissies der gemeente decharge
verleend, inzake het door hen gevoerde beheer.
d) De najaarsvergadering van de gemeente wordt in de regel gehouden in de maand
oktober Op de jaarvergadering legt de penningmeester namens de Raad een begroting
voor.

2.6.

DE RAAD DER GEMEENTE

a) De voorganger wordt voor onbepaalde tijd beroepen, tenzij bij zijn benoeming anders is

overeengekomen. Behalve het onder Artikel 7 lid c van de Statuten genoemde. Hij is
belast met prediking en onderricht.
b) De gemeente draagt zorg voor haar voorganger conform een wettelijke
arbeidsovereenkomst.
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c) De overige leden van de Raad worden uit en door de gemeente gekozen voor een

d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)

2.7.

periode van tenminste vier jaar doch maximaal zes jaar. Na een jaar van rust kunnen zij
weer kandidaat gesteld worden.
Volgens een daartoe door de Raad opgesteld en door de ledenvergadering
goedgekeurd rooster, zijn de raadsleden om de beurt aftredend.
Bij overlijden of tussentijds aftreden van een lid van de Raad wordt er naar gestreefd
om het aantal gekozen raadsleden op peil te houden.
Raadsleden, die tijdens hun zittingsperiode in een andere bediening worden gekozen
(van diaken tot oudste of omgekeerd) zullen nooit langer dan zes jaar achtereen deel
uitmaken van de Raad.
De raad kiest een voorzitter uit zijn midden. Bij zijn afwezigheid, of onder bijzondere
omstandigheden wordt die taak waargenomen door een tweede voorzitter, die uit en
door de Raad gekozen wordt
De secretaris en de penningmeester worden bij voorkeur uit de Raad gekozen.
De secretaris zorgt voor het bijeenroepen van de raads- en ledenvergaderingen. De
secretaris zorgt voor het bijeenhouden van de ledenadministratie en van het archief,
notuleert de raads- en ledenvergadering en voert in de regel de correspondentie.
De penningmeester behartigt de financiële aangelegenheden namens en in overleg met
de Raad. Tenzij anders met de Raad is overeengekomen, brengt hij de Raad ieder half
jaar verslag uit.
De Raad vergadert in de regel minstens eenmaal per maand. Voorstellen voor deze
vergadering uit de gemeente, dienen door de leden tijdig en schriftelijk ter kennis
gebracht te worden aan de secretaris.

VERKIEZINGEN OUDSTEN

Voor de verkiezing van oudsten gelden de volgende regels:
a) Voordat met kandidaatstelling en/of verkiezing aangevangen wordt, zal de gemeente

gewezen worden op de bepalingen voor oudsten en diakenen, zoals deze voorkomen in
1 Timotheus 3:1-13 en/of Titus 1:5-9, waarbij deze woorden eventueel nader toegelicht
kunnen worden.
b) Verkiesbaar zijn broeders, die tenminste twee jaar onafgebroken lid zijn van deze
gemeente. In bijzonder situaties kan de raad de leden om ontheffing vragen.
Bloedverwanten in de rechte lijn kunnen niet tegelijkertijd lid van de Raad zijn.
c) De procedure van verkiezing van nieuwe oudsten geschied in de ledenvergadering en
verloopt volgens een stappenplan:
Stap 1 aankondiging (voorgaande ledenvergadering, ca zes maanden)
 Conform artikel 6d wordt aangegeven welke raadsleden aftredend zijn en welke
bedieningen vacant zijn. De gemeente wordt verzocht hiermee biddend aan de slag te
gaan.
Stap 2 kandidaten (tot twee maanden voor de ledenvergadering)
 Gemeenteleden dragen broeders voor voor de vacante positie(s).
 Broeders stellen zichzelf beschikbaar
 De raad bekijkt aan de hand van de Bijbel en de SHR welke broeders zij bekwaam
achten om ambtsdrager te worden hetzij als oudste hetzij als diaken.
Stap 3 kieslijst (vier weken voor de ledenvergadering)
 Voor het tot stand komen van een lijst met kandidaten wordt door de raad met
kandidaten gesproken. Kandidaten komen op de lijst als zij hier mee instemmen en
zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van een verkiezing. De kieslijst bestaat bij
voorkeur uit meer kandidaten dan er raadsposities vacant zijn. De kieslijst wordt met
de uitnodiging voor de ledenvergadering verzonden.
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Stap 4: bezwaren (2 weken voor de ledenvergadering)
 Zwaarwegende bezwaren tegen broeders die op de kieslijst zijn vermeld dienen
schriftelijk bij de raad gemeld te worden tot 14 dagen voor de ledenvergadering. De
definitieve kieslijst wordt op de ledenvergadering bekend gemaakt.
Stap 5 stemcommissie (ledenvergadering)
 De raad stelt een stemcommissie samen van 2 gemeenteleden en een raadslid. De
commissie ziet toe op een juist verloop van de stemming en telt de stemmen.
Stap 6: verkiezing (ledenvergadering)
 Verkiezing vindt schriftelijk plaats door stemming waarbij elk lid minder of evenveel
broeders kiest als er posities vacant zijn. Kandidaten met de meeste stemmen
worden verkozen.
Een nieuw raadslid wordt spoedig na de verkiezing in het midden der gemeente met gebed
onder handoplegging in zijn bediening gesteld. Onmiddellijk voor de bevestiging geeft hij en
eventueel zijn echtgenote, door het bevestigend beantwoorden van enkele vragen hierover,
getuigenis van zijn voornemen als trouwe dienaar van Jezus Christus het werk in de
gemeente te zullen verrichten.

2.8. ARTIKEL 8 VERKIEZING EN AANSTELLING DIAKENEN
Voor de verkiezing en aanstelling van diakenen gelden de volgende regels:
a) Door de Raad kunnen diakenen worden aangesteld voor het uitvoeren van

coördinerende taken.
b) Voordat met kandidaat- en aanstelling aangevangen wordt, zal de gemeente gewezen
worden op de bepalingen voor ( oudsten en) diakenen, zoals deze voorkomen in 1
Timotheus 3:1-13 en /of Titus 1:5-9, waarbij deze woorden eventueel nader toegelicht
kunnen worden.
c) Aangesteld als diaken kunnen worden broeders en zusters, die tenminste twee jaar
onafgebroken lid zijn van deze gemeente. In bijzonder situaties kan de raad de leden
om ontheffing vragen.
d) De procedure van verkiezing en aanstelling van diakenen geschied in de
Raadsvergadering en verloopt volgens een stappenplan:
Stap 1 aankondiging (Zondagse eredienst, ca twee maanden voor raadsvergadering)
 Conform artikel 6d wordt aangegeven welke diakenen aftredend zijn en welke
bedieningen vacant zijn. De gemeente wordt verzocht hiermee biddend aan de slag te
gaan.
Stap 2 kandidaten (tot één maand voor de Raadsvergadering)
 Gemeenteleden dragen broeders en/of zusters voor voor de vacante positie(s).
 Broeders en/of zusters stellen zichzelf beschikbaar
 De raad bekijkt aan de hand van de Bijbel en de SHR welke broeders en/of zusters zij
bekwaam achten om ambtsdrager te worden als diaken.
Stap 3 aanstellingslijst (vier weken voor de raadsvergadering)
 Voor het tot stand komen van een lijst met kandidaten wordt door de raad met
kandidaten gesproken. Kandidaten komen op de lijst als zij hier mee instemmen en
zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van een aanstelling.
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Stap 4: bezwaren (2 weken voor de raadsvergadering)
 Zwaarwegende bezwaren tegen broeders en/of zusters die op de lijst zijn vermeld
dienen schriftelijk bij de raad gemeld te worden tot 14 dagen voor de
raadsvergadering. De definitieve lijst wordt in de gemeente bekend gemaakt.
Stap 5: verkiezing (raadsvergadering)
 Verkiezing vindt schriftelijk plaats door stemming van de oudsten in de
raadsvergadering waarbij elk lid minder of evenveel broeders en/of zusters kiest als er
posities vacant zijn. Kandidaten worden uitsluitend met algemene (unaniem)
stemmen verkozen.
Een nieuwe diaken wordt spoedig na de verkiezing in het midden der gemeente met gebed
onder handoplegging in zijn bediening aangesteld. Onmiddellijk voor de bevestiging geeft hij
en eventueel zijn echtgeno(o)t(e), door het bevestigend beantwoorden van enkele vragen
hierover, getuigenis van zijn voornemen als trouwe dienaar/dienares van Jezus Christus het
werk in de gemeente te zullen verrichten.
De diakenen vormen gezamenlijk de diaconale commissie. Bij vergaderingen van de
diaconale commissie is altijd tenminste één oudste aanwezig. De diaconale commissie
vergadert tenminste twee maal per jaar.

2.9. BESLUITVORMING
a) Tenzij anders is bepaald in de Statuten of dit Reglement, dan wel voor een bepaald

b)

c)

d)

e)
f)

besluit door de Raad wordt vastgelegd en door de ledenvergadering bekrachtigd en
mits tenminste twee-derde deel der leden aanwezig is, neemt de ledenvergadering
besluiten met gewone meerderheid van stemmen.
Indien op de ledenvergadering minder dan twee-derde deel van de leden aanwezig is,
kunnen alleen besluiten worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde deel van het aantal stemmen; een en ander met inachtneming van het onder lid c
bepaalde.
Indien in de ledenvergadering minder dan de helft van de leden aanwezig is, kunnen
geen besluiten worden genomen. In een tweede ledenvergadering, na ten minste 2
weken, kan besluitvorming plaatsvinden op basis van de dan aanwezige leden
Leden die verhinderd zijn de ledenvergadering bij te wonen, kunnen een ander
schriftelijk machtigen om namens hen een stem uit te brengen; zij worden dan voor de
besluitvorming voor aanwezige leden geteld.
Bij een schriftelijke stemming wordt een stemcommissie aangesteld. Blanco stemmen
tellen mee bij het totaal van de uitgebrachte stemmen.
Lid a t/m e van dit artikel gelden onverkort ook voor de vergaderingen van de Raad en
de door gemeente en Raad ingestelde commissies.

2.10. DE FINANCIËLE CONTROLECOMMISSIE
De financiële controlecommissie bestaat uit twee leden, waarvan jaarlijks één aftredend is
en gedurende het daarop volgende jaar niet herkiesbaar is. Leden van deze commissie
mogen geen deel uitmaken van de Raad, noch bloedverwanten in de rechte lijn van de
penningmeesters zijn. De leden van deze commissie worden op voorstel van de Raad door
de ledenvergadering benoemd.
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2.11. INKOMSTEN
Inkomsten van de gemeente zoals genoemd in artikel 8 van de statuten, worden door de
raad toegekend aan de volgende doelen:
a) algemene middelen;
b) onderhoud en instandhouding gebouw en terrein;
c) zending en evangelisatie;
d) diaconale hulpverlening.

De Raad behoud zich het recht voor om bijdragen, giften, schenkingen en legaten in zijn
geheel aan één van deze doelen toe te kennen dan wel naar verdeling toe te kennen aan de
genoemde doelen.

2.12. HET AVONDMAAL
Tot het open Avondmaal worden diegenen toegelaten die belijden dat Jezus Christus hun
Heer en Verlosser is.

2.13. WIJZIGINGEN
Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden besloten met de meerderheid van
de uitgebrachte geldige stemmen in een ledenvergadering, waarin tenminste driekwart van
het aantal leden aanwezig is.
Is in deze ledenvergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan wordt, na tenminste
2 weken, een tweede vergadering belegd. Deze vergadering kan alleen tot wijziging van het
huishoudelijk reglement besluiten, als de meerderheid van de dan aanwezige leden
daarmee instemt.

2.14. ONVOORZIEN
In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, neemt de Raad een voorlopige beslissing, die
binnen een maand aan de ledenvergadering moet worden voorgelegd om bekrachtigd te
worden.
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