STATUTEN

VAN DE
BAPTISTENGEMEENTE HET GOOI
TE HUIZEN
D.D. 04-04-04
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1:
Het kerkgenootschap draagt de naam Baptistengemeente het Gooi en is gevestigd te Huizen;
in deze statuten verder te noemen "de gemeente".
Grondslag
Artikel 2:
De gemeente gelooft en belijdt in woord en daad:
a.
dat de hele Heilige Schrift het onfeilbaar Woord van God is en enige regel voor haar
geloof en wandel;
b.
dat God de Schepper is van alle dingen en dat alles haar bestaan heeft in Hem;
c.
de zondeval van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs;
d.
Jezus Christus als de beloofde Verlosser, de Zoon van God en de Zoon des mensen;
e.
het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus, Zijn opstanding en hemelvaart en
Zijn zitten ter rechterhand Gods, met alle macht bekleed in hemel en op aarde;
f.
de persoon van de Heilige Geest;
g.
de Drieënige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die leeft en regeert in
eeuwigheid;
h.
de noodzakelijkheid van de wedergeboorte en heiligmaking, dit is dat elke gelovige
zich moet afzonderen van de dingen die niet uit God zijn, maar zich door Woord en
Geest moet laten vormen naar het beeld van Jezus Christus;
i.
de verwachting van de wederkomst van Christus en de vereniging van alle reeds
gestorven en nog levende gelovigen met Hem;
j.
het Koningschap van Christus hier op aarde;
k.
de opstanding van alle doden; of tot het eeuwige leven, of tot het eeuwig oordeel;
l.
dat de verlossing welke er is in Christus geen erfelijke of sacramentele
aangelegenheid is;
m.
dat alle oprecht gelovigen in Jezus Christus geroepen zijn:
1.
Christus te belijden;
2.
zich te laten dopen op de belijdenis van hun geloof;
3.
zich openlijk met de gemeente, welke het lichaam van Christus is en de tempel
van de Heilige Geest, te verenigen en zich aan te sluiten bij een plaatselijke
gemeente;
4.
zich te onderwerpen aan alle ordeningen welke het Hoofd der gemeente
gegeven heeft;
n.
dat de twee door de Here Jezus gegeven instellingen, Doop en Avondmaal, zijn voor
allen die in oprechtheid belijden het eigendom van Christus en leden van zijn lichaam,
de gemeente, te zijn.

Doel
Artikel 3:
Het doel van de gemeente is, overeenkomstig de bevelen van de Here Jezus Christus:
a.
jongeren en ouderen tot God de Vader brengen door het geloof in Jezus Christus;
b.
het beleven en opbouwen van de gemeenschap met Jezus Christus en met elkander;
c
het bedrijven van zending in binnen- en buitenland;
d.
dienstbaar zijn aan allen door de liefde, maar in het bijzonder aan onze
geloofsgenoten.
Middelen
Artikel 4:
De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
a.
het houden van samenkomsten;
b.
het houden van bijbelstudiekringen;
c.
het houden van gebedssamenkomsten;
d.
het geven van godsdienstonderwijs;
e.
het verspreiden van evangelische lectuur;
f.
het verlenen van pastorale zorg;
g.
het doen van opvangwerk;
h.
het stimuleren en bedrijven van zendingsactiviteiten;
i.
alle andere wettige en passende middelen.
Leden
Artikel 5:
Leden van de gemeente zijn zij, die na door de raad aan de gemeente te zijn voorgesteld als
zodanig zijn toegelaten.
Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn:
a
het door een oprechte belijdenis getuigen de Here Jezus aangenomen te hebben als
persoonlijke Verlosser en Heer;
b
het gedoopt zijn door onderdompeling op een persoonlijk getuigenis;
c
het instemmen met de beginselen, uitgedrukt in de statuten van de gemeente.
Het lidmaatschap eindigt door:
a.
het door woord of daad te kennen geven zich aan de gemeente te onttrekken;
b.
het te kennen geven over te willen gaan naar een andere gemeente;
c.
het volharden in openbare zonden ondanks herhaalde vermaningen, waarop de
tuchtmaatregel van uitsluiting wordt opgelegd.
De raad van de gemeente
Artikel 6:
a.
De raad is belast met het bestuur van de gemeente.
b.
De raad bestaat uit oudsten en diakenen. De oudsten en diakenen worden aangesteld
voor een periode van 4 jaar, eenmaal te verlengen met een periode van maximaal 4
jaar, waarna hernieuwde aanstelling eerst kan plaatsvinden na een rustperiode van
minimaal 1 jaar. Indien een oudste tevens de taak van voorganger vervult geschiedt de
aanstelling, zonodig in afwijking van het hiervoor gestelde, voor de periode waarvoor
hij met die taak belast wordt.
c.
De raad bestaat uit tenminste drie personen. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast kiest hij eventueel één of meer
plaatsvervangers uit de raad voor deze functionarissen.
d.
De oudsten en diakenen worden door de oudsten, nadat de leden van de gemeente

e.
f.

g.

daarover hun instemming hebben gegeven, uit de leden van de gemeente aangesteld.
De raad neemt zijn beslissingen bij eenparigheid van stemmen.
De raad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte en is bevoegd tot het
verrichten van alle rechtshandelingen die de raad in het belang van de gemeente acht.
Daarnaast is de raad bevoegd een of meer raadsleden te machtigen om de gemeente
binnen bepaalde grenzen te vertegenwoordigen.
De raad behoeft voor het verrichten van de volgende rechtshandelingen de
voorafgaande toestemming van een versterkte meerderheid van de leden
overeenkomstig de procedure genoemd in artikel 10:
1.
vrijstellen van een raadslid of aanstellen van een persoon voor taken in overleg
met de raad en gemeente;
2.
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen;
3.
aangaan van leningen boven € 2500 , zowel ten behoeve als ten laste van de
gemeente;
4.
het eventueel samensmelten met andere gemeenschappen met een
overeenkomstige grondslag als genoemd in deze statuten.

Aftreding
Artikel 7:
a.
Een lid van de raad kan in overleg te allen tijde zijn bestuurlijke functie neerleggen.
b.
Voorts eindigt het lidmaatschap van de raad door overlijden en door ongevraagd
ontslag.
c.
Ongevraagd ontslag kan door de raad, nadat de gemeente daarover haar instemming
heeft gegeven, plaatsvinden indien:
1.
de wandel van het desbetreffende lid van de raad op grond van de Heilige
Schrift onbetamelijk wordt geacht;
2.
het desbetreffende lid in strijd handelt met de belangen van de gemeente in
haar geheel of van een of meer van haar leden in het bijzonder;
3.
om andere zwaarwichtige redenen.
d.
Voor het nemen van een besluit tot ongevraagd ontslag van een lid van de raad is de
eenparigheid van stemmen slechts vereist door al de leden van de raad zonder het lid
tot wiens ontslag wordt besloten. Dit lid heeft het recht in de vergadering van de raad
aanwezig te zijn en daarin het woord te voeren.
Geldmiddelen
Artikel 8:
De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:
a.
bijdragen van leden en begunstigers;
b.
collecten te houden tijdens samenkomsten;
c.
erfstellingen, legaten, schenkingen of anderszins.
Tijdens de jaarvergadering van de gemeente wordt door de raad rekening en verantwoording
afgelegd van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De boeken met de daarbij
behorende kasstukken worden tevoren door een door de raad benoemde kascommissie
gecontroleerd.

Ledenvergaderingen
Artikel 9:
a.
Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad dit wenselijk acht of op
verzoek van tenminste tien leden van de gemeente, doch tenminste eenmaal per jaar.
b.
Besluiten worden bij voorkeur met eenparigheid, doch in elk geval met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen,
genomen.
c.
Alle leden zijn gerechtigd te stemmen, behalve diegenen die onder de tucht staan.
d.
De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van de raad, en wel door middel van
schriftelijke oproepingen, verzonden aan ieder van de leden. De vergaderingen worden
gehouden ter plaatse en ten tijde in de oproeping vermeld. De termijn van de
oproeping tot de vergaderingen bedraagt tenminste vijf dagen, de dag van de
oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
e.
Van de beraadslagingen en de besluiten in de vergadering wordt een verslag gemaakt,
dat wordt vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de raad. Het verslag wordt binnen twee maanden toegezonden aan de
leden.
f.
Stemgerechtigde leden kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door
een ander stemgerechtigd lid van de gemeente.
Wijziging van de statuten
Artikel 10:
Deze statuten kunnen te allen tijde door de ledenvergadering op voorstel van de raad worden
gewijzigd. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een
daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, met instemming van twee/derde deel van de geldig
uitgebrachte stemmen.
In deze vergadering moet tenminste twee/derde deel van de leden van de gemeente aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Wanneer in deze vergadering geen beslissing kan worden
genomen, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin een besluit bij meerderheid
van twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen wordt genomen.
Opheffing
Artikel 11:
a.
Tot opheffing van de gemeente kan te allen tijde door de ledenvergadering op voorstel
van de raad worden besloten overeenkomstig de procedure genoemd in artikel 10.
b.
De vereffening geschiedt door de raad, tenzij de ledenvergadering een of meer
personen, al dan niet uit de raad als liquidateur(en) benoemt.
c.
Het eventueel batig liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan een of meer rechtspersonen
of gemeenschappen, die een doel gelijk aan of nagenoeg gelijk aan dat van de
gemeente beoogt/beogen, welke rechtsperso(o)n(en) of gemeenschap(pen) door de
ledenvergadering word(t)(en) aangewezen.
Huishoudelijk reglement
Artikel 12
Alles wat betrekking heeft op de belangen van de gemeente, verkiezingen en beheer, wordt
geregeld in het Huishoudelijk Reglement, dat in overeenstemming met de statuten
is vastgesteld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1:
Van allen die tot de gemeente wensen toe te treden, wordt instemming gevraagd met de
statuten en huishoudelijk reglement. Hiertoe zal aan betrokkenen een exemplaar van de
statuten en huishoudelijk reglement ter hand worden gesteld.
Doopaanvraag
Artikel 2:
Wanneer door iemand de doop wordt gewenst, geldt de navolgende procedure:
a.
De kandidaat vraagt de doop aan bij de raad.
b.
Hierna ontvangt de doopkandidaat bezoek van tenminste 2 personen uit de raad die
daarna verslag uitbrengen aan de raad.
c.
Bij positieve bevinding wordt de kandidaat officieel aan de gemeente bekend gemaakt
en heeft de gemeente gedurende 2 weken gelegenheid schriftelijk hiertegen bezwaar
in te dienen.
d.
Getuigenis en doop vinden zo spoedig mogelijk plaats in overleg met de betrokkene.
Aanneming van doopkandidaten
Artikel 3:
Van de doopkandidaten wordt, na hun getuigenis aangaande geloof en bekering, instemming
gevraagd terzake van:
a.
Toetreding als lid tot de gemeente. In bijzondere gevallen kan de raad hiervan
ontheffing verlenen.
b.
Onderwerping aan de leiding van de oudsten van de gemeente, inbegrepen
terechtwijzing, vermaning (1 Petr. 5:5 en 1 Thess. 5:12) en tucht wanneer dit nodig
mocht blijken (zie art. 5).
c.
Bereidheid om aan alle verplichtingen jegens de gemeente te voldoen en met haar te
volharden in het leven voor de Heer en voor elkaar, bestaande in:
1.
het trouw bijwonen van de samenkomsten der gemeente alsmede de
ledenvergaderingen, opdat alles in het "huis Gods" als één familie wordt
genoten en verricht (Hebr. 10:25,31).
2
het geregeld naar vermogen bijdragen tot onderhoud van het werk des Heren,
uitgaande van de gemeente, als offerdienst van het Nieuwe Testament (Gal.
6:6 en 1 Cor, 16:1,2 en 2 Cor. 9 :6,7 en Hand. 11:29).
3
het streven om alle arbeid zo te doen, dat alles tot welzijn en niet tot schade
van de gemeente is.
d.
De raad kan het nodig achten doopkandidaten, die wegens hun achtergrond
vooralsnog een beperkte kennis hebben van de hoofdwaarheden van het christelijk
geloof, te verzoeken onder leiding gedurende tenminste één jaar na hun doop,
bijbelstudie te doen. Functioneert in de gemeente een daartoe geschikte bijbelstudiekring, dan kan deze daarvoor worden aangewezen.
Avondmaal
Artikel 4:
Allen die zich het eigendom van Christus weten en geen lid zijn van onze gemeente, die in de
rechte houding staan t.o.v. de Heer en de medegelovigen, kunnen de wens te kennen geven
als gast deel te nemen aan het Avondmaal.
Degenen die hiervan voor de eerste maal in het midden van onze gemeente gebruik wensen
te maken, dienen door het noemen van hun naam dan wel uitdrukkelijk te willen bevestigen

zich een kind van God te weten.
Tucht
Artikel 5:
De tucht in de Nieuw Testamentische gemeente kan uitgeoefend worden door:
a.
Vermaning, terechtwijzing en bestraffing (1 Thess. 5:12 en 2 Tim. 2:25).
b.
Het van de gemeenschap en Avondmaal uitsluiten (Math, 18:15,17 en 1 Cor. 5:2-5 en
9-13 en 2 Thess. 3 :6,14,15 en Tit. 3:10, 11) .
De tucht wordt door de oudsten der gemeente geleid, in geval van uitsluiten echter met
medeweten van de gemeente.
Is iemand door de oudsten vermaand, terechtgewezen of bestraft, zoals bedoeld in art. 5a en
wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan zal deze zich van alle arbeid in de gemeente hebben
te onthouden; tevens kan diens stemrecht vervallen worden verklaard en kan hem/haar de
toegang tot de ledenvergaderingen worden ontzegd.
Vergaderingen
Artikel 6:
Alle leden met uitzondering van degene aan wie de toegang hiertoe is ontzegd, mogen de
ledenvergaderingen bezoeken.
Het stemmen
Artikel 7:
a.
De stemming geschiedt schriftelijk of bij handopsteken. De raad beslist over de manier
van stemmen.
b.
Besluiten dienen te worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders voorschrijven.
c.
Een stemgerechtigd lid van de gemeente kan indien daartoe de wens bestaat een
stem-volmacht afgeven aan een ander stemgerechtigd lid van de gemeente. Daartoe
dient men een ondertekende stemvolmacht af te geven.
Voor iedere vergadering stelt de raad een formulier op verzoek beschikbaar aan
degenen die zich willen laten vertegenwoordigen. Een lid kan maximaal twee andere
leden vertegenwoordigen.
Voorzitterschap
Artikel 8:
De voorzitter leidt alle vergaderingen der gemeente. Bij diens afwezigheid wordt die taak door
een ander raadslid overgenomen.
Secretariaat
Artikel 9:
De secretaris is verantwoordelijk voor de leden-, archief- en postadministratie en houdt
aantekening van het besprokene op de vergaderingen, waarvan het verslag door de voorzitter
en de secretaris wordt getekend.

Financiële verantwoording
Artikel 10:
De penningmeester is belast met het beheer van de gelden, inclusief alle kassen van de
gemeente, en brengt op de jaarvergadering van de gemeente verslag uit van het beheer,
nadat de boeken etc. zijn gecontroleerd door een uit 2 personen bestaande kascommissie,
welke door de raad is aangewezen.
Beroepingswerk
Artikel 11
De oudsten en diakenen worden door de oudsten, nadat de gemeente daarover haar
instemming heeft gegeven, uit de leden der gemeente aangesteld. Het oudsteschap kan
daarbij slechts door mannen worden vervuld; het diakenschap door mannen en vrouwen.
a.
Wanneer de raad, na gebed en bespreking, eenstemmig geworden is ten opzichte van
een kandidaat en het blijkt dat deze voldoet aan de schriftuurlijke normen
(1 Tim. 3 en 1 Petr. 5) dan maken de oudsten de naam van de persoon bekend aan de
gemeente (1 Tim. 1:5-9).
b.
Gedurende twee weken kunnen uit de gemeente mondelinge of schriftelijke bezwaren
worden ingebracht, welke door de raad grondig en aan de hand van de Schrift worden
onderzocht.
c.
Wanneer geen bezwaren zijn ingebracht, of indien de ingebrachte bezwaren zijn
opgeheven, wordt de kandidaat geacht door de Heer te zijn aangewezen.
Artikel 12
De raad kan in overleg met de gemeente besluiten een procedure te starten om te komen
tot vrijstelling van een raadslid of aanstelling van een persoon voor bepaalde taken in de
gemeente.
De taak van voorganger kan slechts door een oudste worden vervuld. Indien een
voorganger van buiten de gemeente wordt beroepen, wordt deze geacht lid te worden van
de gemeente en een aanstelling als oudste te aanvaarden voor de tijd van zijn
voorgangerschap.
De voorganger/oudste heeft gewoon stemrecht; hij is bij voorkeur niet tevens voorzitter van
de raad.
Artikel 13
De raad vergadert zoveel als dit door hemzelf nodig geacht wordt, doch minstens 10 maal per
jaar.
Artikel 14
De raad kan taakgroepen instellen voor de in de gemeente te vervullen taken en bedieningen.
Elke taakgroep wordt geleid door een door de raad uit de leden van de gemeente aan te
stellen taakgroepleider. Deze wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar, eenmaal te
verlengen met een periode van maximaal 3 jaar, waarna hernieuwde aanstelling eerst kan
plaatsvinden na een rustperiode van minimaal 1 jaar.
De raad voert overleg met de taakgroepleiders over zaken die de taakgroepen betreffen; ook
kan de raad zaken ter advisering aan de taakgroepleiders voorleggen.
Vanuit de raad wordt aan elke taakgroepleider een coach toegewezen.

Artikel 15
Veranderingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht in een
daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, met instemming van twee/derde deel van de geldig
uitgebrachte stemmen.
In deze vergadering moet tenminste twee/derde deel van de leden der gemeente aanwezig
zijn of zich doen vertegenwoordigen door een volmacht, gegeven aan een ander
stemgerechtigd lid dat aanwezig is.
Wanneer in deze vergadering geen beslissing kan worden genomen, wordt een nieuwe
vergadering uitgeschreven, waarin een besluit bij een meerderheid van twee/derde deel van
de geldig uitgebrachte stemmen wordt genomen.
Artikel 16
De visie, missie en waarden van de gemeente worden in een afzonderlijk document
vastgelegd.
Dit document moet in overeenstemming zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement
van de gemeente.
Artikel 17
In de gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de raad.

