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Hoofdstuk 1 - Inleiding
In dit huishoudelijk reglement staan nadere bepalingen (hoofdstuk 2) of aanvullingen (hoofdstuk 3) op
basis van de statuten van de Vrije Baptistengemeente Borger, versie 1.0. Het huishoudelijk reglement
moet daarom altijd in het verlengde gelezen worden ten opzichte van de statuten om een volledig
beeld te krijgen.
Dit huishoudelijk reglement is altijd ondergeschikt aan de statuten.

Begrippenlijst
Term
Verklaring
Gemeentevergadering Samenkomst waarbij onderwerpen worden besproken aangaande de
gemeente. Er worden 3 typen gemeentevergaderingen onderkend:
1. Besloten ledenvergadering
2. Open vergadering voor leden en vrienden
3. Overleg tijdens een eredienst, voor leden, vrienden en andere aanwezigen
Voor alle vergadervormen geldt dat alleen de leden stemrecht hebben, conform
artikel 5.2 van de statuten.
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Hoofdstuk 2 - Nadere bepalingen
De artikelnummers van dit hoofdstuk komen overeen met de artikelnummers van de statuten,
de lidnummers (a-z, 0-9) zijn nieuw.

Artikel 5 – Lidmaatschap
Artikel 5.1 Lid worden
a. Bij aanvraag van het lidmaatschap ontvangt men:
- de statuten
- dit huishoudelijk reglement
b. Het nieuwe lid wordt gevraagd in de gemeentevergadering een (korte)
getuigenis te geven van zijn/haar geloof. Mocht het nieuwe lid problemen
hebben met het spreken in het openbaar dan wordt hiervoor een oplossing
gevonden.
c. Voor de leden- en vriendenadministratie wordt het nieuwe lid gevraagd
zijn/haar gegevens te vermelden op een inschrijfformulier.
d. Na inschrijving ontvangt men een (schriftelijke) ledenlijst incl. de eigen
inschrijving.
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Hoofdstuk 3 - aanvullende bepalingen

Aanvulling 1 – Vrienden van de gemeente
Aanvulling 1.1

Aanvulling 1.2

Vriend worden
a. Vrienden voelen zich wel met de gemeente verbonden maar vinden het
lidmaatschap (nog) een stap te ver. Zij stemmen wel in met de grondslag,
doel en middelen als geformuleerd in de statuten en aanvaarden dit
huishoudelijk reglement.
b. Vrienden van de gemeente worden mensen die:
1. een weg zoeken in het geloof, maar nog geen definitieve keuze hebben
gemaakt;
2. de verantwoordelijkheid van het lidmaatschap (nog) niet aan willen
gaan;
3. niet op hun belijdenis van hun geloof zijn gedoopt;
4. niet bij hun doop volledig zijn ondergedompeld;
5. behoren bij de jeugd en op hun 18e gevraagd zijn om vriend van de
gemeente te worden;
6. door andere omstandigheden wensen vriend te worden.
c. De wens om vriend te worden wordt kenbaar gemaakt aan de raad; de
aanvrager ontvangt:
- de statuten
- dit huishoudelijk reglement
d. Na toetsing door de raad wordt de nieuwe vriend bekend gemaakt aan de
gemeente.
e. De nieuwe vriend wordt gevraagd in de gemeentevergadering een
getuigenis te geven van zijn/haar geloof. Mocht het nieuwe lid problemen
hebben met het spreken in het openbaar dan wordt hiervoor een oplossing
gevonden.
f. Voor de leden- en vriendenadministratie wordt de nieuwe vriend gevraagd
zijn/haar gegevens te vermelden op een inschrijfformulier.
g. Na inschrijving ontvangt men een (schriftelijke) leden/vriendenlijst incl. de
eigen inschrijving.
Rechten
1. Deelnemen aan het Heilig Avondmaal, mits de vriend in goede
verstandhouding leeft met God en zijn naaste;
2. Op uitnodiging deelnemen aan een gemeentevergadering en 1e ronde van
de verkiezingen; de vriend heeft hierbij adviesrecht en geen stemrecht;
3. Op voordracht van een lid taken in de gemeente vervullen, uitgezonderd
deelname in de raad. Een voordracht gaat alleen met instemming van de
raad; de schriftelijke vastlegging in de raadsnotulen is hiervoor bepalend.
4. Vrienden die nieuw aan de gemeente verbonden zijn, kunnen door de raad
gevraagd worden een jaar rust te houden voordat zij taken gaan vervullen
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in de gemeente.

Aanvulling 1.3

Aanvulling 1.4

Voorwaarde is dat de vriend niet door de gemeentevergadering (tijdelijk) is
uitgesloten vanwege zijn/haar levenswandel.
Plichten
1. Het streven om een volgeling van Christus te zijn, zoals de Bijbel dit
voorschrijft;
2. Ondersteunen van de grondslag, doel en middelen als geformuleerd in de
statuten en dit huishoudelijk reglement;
3. Nakomen van afspraken die bij meerderheid van stemmen zijn gemaakt in
de gemeentevergadering;
4. Aanspreekbaar zijn op christelijke normen en waarden, waarbij de één de
ander hoger acht dan zichzelf;
5. Bijdragen aan de doelstelling van de gemeente, in gebed, woord en in
daad;
6. Het naar draagkracht financieel ondersteunen van de gemeente.
Gelijk aan artikel 5 “Leden van de gemeente” punt 3 “Plichten” van de
statuten.
Vervallen vriendschap
De vriendschap van de gemeente vervalt door:
1. schriftelijke of mondelinge opzegging gericht aan de raad;
2. uitsluiting door de raad, nadat betrokkene herhaaldelijk is vermaand;
3. onttrekking of vertrek uit de gemeente;
4. overlijden.
De raad informeert hierover de gemeente.
Gelijk aan artikel 5 “Leden van de gemeente” punt 4 “Vervallen vriendschap”
van de statuten.

Aanvulling 2 – Dopen
Aanvulling 2.1

Doopaanvraag
a. Gedoopt kunnen worden zij die belijden Jezus Christus te hebben aanvaard
als hun Verlosser en Zaligmaker en geloven:
1. In God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde;
2. In Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, op de derde dag is opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden;
3. In de Heilige Geest;
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Aanvulling 2.2

4. In een heilige, algehele, christelijke kerk, de gemeenschap der
heiligen;
5. In vergeving van de zonden;
6. In de wederopstanding;
7. In een eeuwig leven.
b. De wens om gedoopt te worden wordt kenbaar gemaakt aan de raad.
c. De raad zal zo spoedig mogelijk een afvaardiging sturen om vast te stellen
of de doopkandidaat de belijdenis als beschreven in het bovengenoemde
lid a volledig onderschrijft. De afvaardiging bij het doopgesprek bestaat uit:
- twee raadsleden of
- een raadslid en een door de raad aangewezen gemeentelid.
d. In het bevestigende geval wordt de naam van de doopkandidaat bekend
gemaakt in de eerst volgende ochtenddienst met vermelding wanneer de
doopkandidaat zal worden voorgesteld aan de gemeente.
e. Na bekendmaking worden de leden van de gemeente 5 (vijf) dagen in staat
gesteld vragen te stellen en bezwaren in te dienen bij de raad.
f. De bediening van de doop vindt plaats in de zondagsdienst voorafgaande
aan de zondagdienst waarin het avondmaal wordt gevierd.
g. De doopkandidaat wordt gevraagd een (korte) getuigenis af te leggen van
zijn/haar geloof.
h. De gedoopte kandidaat die tevens aangegeven heeft lid of vriend te willen
worden zal tijdens het eerst volgende Heilig Avondmaal welkom worden
geheten.
i. In bijzondere situaties kan de raad afwijken van hetgeen in dit artikel wordt
vermeld ten aanzien van procedures en termijnen.
Lidmaatschap
a. Tijdens het doopgesprek wordt de dopeling tevens gevraagd om lid of
vriend te worden van de gemeente (zie 2.1h). Hiertoe zal een kopie van de
statuten en huishoudelijk reglement worden vertrekt.

Aanvulling 3 – Het Heilig Avondmaal
Aanvulling 3.1

Aanvulling 3.2

Deelname
a. Dit houdt in dat een ieder die de Here Jezus kent als zijn persoonlijke
verlosser en zaligmaker en in goede verstandhouding leeft met zijn naaste,
van harte uitgenodigd wordt om deel te nemen aan het avondmaal, mits:
1. men niet door de gemeentevergadering (tijdelijk) is uitgesloten
vanwege zijn/haar levenswandel;
2. men in een goede verstandhouding leeft met God en zijn naaste.
De doop is geen randvoorwaarde om aan het avondmaal te gaan.
b. Van gasten en vrienden wordt verwacht dat zij zichzelf vooraf bekend
maken en (eenmalig) een getuigenis geven wat de Here Jezus voor hem of
haar betekent.
Houden
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a. Als regel viert de gemeente eenmaal per maand avondmaal in de tweede
dienst van de maand en op Goede Vrijdag.

Aanvulling 5 – Lidmaatschap
Aanvulling 5.2

Rechten
a. Leden die nieuw aan de gemeente verbonden zijn, kunnen door de raad
gevraagd worden een jaar rust te houden voordat zij taken gaan vervullen
in de gemeente.

Aanvulling 6 – Bestuur
Aanvulling 6.1

Aanvulling 6.2

Aanvulling 6.3

De raad
b. De gemeentevergadering bepaalt het aantal raadsleden op voorstel van
de raad, met inachtneming van artikel 6.1c van de Statuten (rol
voorzitter, secretaris, penningmeester).
c. De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en
penningmeester van de raad.
Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
a. Verkiezingen worden inhoudelijk voorbereid en georganiseerd door de
secretaris, die ook het rooster van aftreden bijhoudt.
b. Bij uitzondering kan de raad besluiten zelf een lid te vragen om zich
kandidaat te stellen voor de raad, met toepassing van artikel 6.3c
(Verkiesbaar zijn...).
Indien minimaal tien leden of vijfentwintig procent van de
Gemeenteleden aan de secretaris melden dat zij zich niet te kunnen
vinden in dit besluit van de raad, zal alsnog de kandidaatstelling op
reguliere wijze door de leden plaatsvinden.
c. Indien wenselijk kan de raad de rollen van raadsleden anders verdelen;
de Gemeente zal hierover worden geïnformeerd.
d. De raad kan een gesprek organiseren met een voorgedragen kandidaat
om zijn geschiktheid te beoordelen; zijn persoonlijke situatie wordt hierin
meegewogen.
Verkiezing
a. Verkiezingen vinden schriftelijk plaats, waarbij de keuze van de stemmer
anoniem blijft.
b. De raadsleden worden bij voorkeur voor een vacature met een specifieke
rol gekozen.
c. Verkiesbaar zijn: mannen die tenminste een jaar lid zijn van de Gemeente
en tenminste twee jaar geleden zijn gedoopt.
d. Bij elke verkiezing dient de eerste stemming om tot definitieve
kandidaatstelling te komen. Leden op wie minimaal tien leden of
vijfentwintig procent van de leden van de Gemeente stemmen kunnen
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Aanvulling 6.4

worden aangewezen als definitieve kandidaten voor de tweede
stemmingsronde.
e. Kandidaten die tijdens de tweede stemmingsronde een meerderheid van
de uitgebrachte stemmen hebben ontvangen zijn gekozen.
Indien er onvoldoende kandidaten zijn gevonden wordt de verkiezing
opnieuw gestart waarbij alleen de niet gekozen kandidaten verkiesbaar
zijn.
f. In het geval een kandidaat, die door de raad is gesteld met toepassing van
artikel 6.2b, geen meerderheid van de stemmen haalt, zal alsnog de
kandidaatstelling op reguliere wijze door de leden plaatsvinden.
g. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden alleen geteld.
h. Een raadslid wordt samen met zijn eventuele echtgenote ingezegend,
opdat er binnen het huwelijk geen geheimen ontstaan.
i. De raad zal mededeling doen over de voorgedragen en gekozen leden.
Het aantal stemmen per kandidaat wordt niet bekend gemaakt, om te
voorkomen dat discussies ontstaan over één of enkele stemmen tekort.
Aftreding
a. Raadsleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Elk jaar
treedt een deel van de raad volgens rooster af. Na afloop van deze
periode zijn zij direct herkiesbaar. Na een tweede aansluitende periode
zijn zij pas weer herkiesbaar na een rustperiode van een jaar.
b. Een raadslid wordt per direct al dan niet tijdelijk uit zijn functie ontheven
zodra hij als lid (tijdelijk) is uitgesloten vanwege zijn levenswandel (artikel
5.2 Statuten).
c. Een aanstelling als lid van de raad wordt per direct beëindigd zodra het
lidmaatschap vervalt (artikel 5.4 Statuten).

[Einde document]
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