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Begrippenlijst
Term
De gemeente
Lid
Vriend (van de
gemeente)
Statuten

Huishoudelijk
reglement
Visie

Verklaring
De Vrije Baptistengemeente Borger (VBB)
Zie artikel 5, lidmaatschap
Broeders/zusters die zich hiervoor aanmelden, wanneer zij hun geestelijk huis in
de gemeente hebben gevonden. Nadere bepalingen komen c.q. staan in het
huishoudelijk reglement.
Grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen,
zoals stichtingen, die in de notariële akte van oprichting zijn vervat (art. 2:66 en
2:177 Burgerlijk Wetboek).
De statuten moeten met de akte van oprichting ter kennisneming door derden
worden ingeschreven in het handelsregister, terwijl een authentiek afschrift van
de akte van oprichting daar moet worden gedeponeerd. (art. 2:69 en 2:180
Burgerlijk Wetboek).
Nadere of aanvullende bepalingen op basis van de statuten maar die niet
notarieel worden vastgelegd. Het huishoudelijk reglement is altijd ondergeschikt
aan de statuten.
Kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf in de wereld,
bijvoorbeeld “ wij willen een missionaire gemeente zijn”. Een visie wordt voor
een langere periode van 5 - 10 jaar vastgesteld.
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Artikel 1 - Organisatie
a. De naam van het kerkgenootschap is “ Vrije Baptistengemeente Borger “ ,
hierna te noemen “de gemeente” .
b. De gemeente is gevestigd te Borger.
c. In de zin van artikel 2 van Boek 2 het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de
gemeente een kerkgenootschap, bezit op grond daarvan
rechtspersoonlijkheid en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.
d. De gemeente is zelfstandig en niet aangesloten bij andere christelijke
genootschappen.

Artikel 2 - Grondslag
a. De gemeente aanvaardt de Heilige Schrift, de Bijbel, als het door God
geïnspireerde, onfeilbare Woord en daarom als enige Bron van gezag in
geloof, leer, praktijk, wijze van bestuur en omgang met elkaar.
b. De leden 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;
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.
Gebaseerd op de Apostolische geloofsbelijdenis http://www.kerkenregister.com/geloofsbelijdenissen.htm

Geloof is een persoonlijke aangelegenheid en wordt niet geërfd van de
ouders. Leden belijden gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, hebben Jezus
Christus aanvaard als hun Verlosser en Zaligmaker en zijn vervolgens gedoopt
op belijdenis van hun geloof door onderdompeling. Bron: www.baptisten.nl.
d. De gemeente bestaat uit actieve leden en vrienden die bereid zijn samen te
werken aan het bouwen van Gods koninkrijk, in woord en in daad.
e. Er bestaan veel Christelijke soorten kerken. De gemeente geeft naar beste
inzichten een eigen invulling aan het Christen zijn, maar ziet zich zelf niet als
de enige ware kerk.
c.

Artikel 3 - Doelstelling
a. Lofprijs en aanbidding
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Het verheerlijken van God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, in
en door de Heilige Geest.
b. Verkondiging
Het verkondigen van het Evangelie van Gods genade door Jezus Christus, voor
alle mensen zowel binnen als buiten de gemeente, in gebed, woord en daad.
c. Dienen
Het zorgen voor de gemeente als leden van het lichaam van Christus door
onderling liefdesbetoon in gebed, woord en in daad. De zorg voor de naaste.
d. Verwachten
Het volharden in de hoop op de spoedige wederkomst van onze verlosser en
zaligmaker, Jezus Christus, onze Heer.

Artikel 4 - Middelen
1.
2.
3.
4.

Het verkondigen van het evangelie;
Het houden van onderlinge samenkomsten;
Bijbelse vorming en onderwijs voor de jeugd;
Andere activiteiten die het doel kunnen bevorderen.

Artikel 5 – Lidmaatschap
Artikel 5.1 Lid worden
Leden van de gemeente worden:
a. Mensen die door de gemeente zijn aangenomen omdat zij:
1. hebben beleden het eigendom van Jezus Christus te zijn,
2. op belijdenis van hun geloof zijn gedoopt door onderdompeling,
3. instemmen met de grondslag, doel en middelen als geformuleerd in deze
statuten en het huishoudelijk reglement aanvaarden;
of
b. zij die binnenkomen uit een andere gelijkgezinde gemeente omdat zij:
1. hebben beleden het eigendom van Jezus Christus te zijn,
2. op belijdenis van hun geloof zijn gedoopt door onderdompeling,
3. instemmen met de grondslag, doel en middelen als geformuleerd in deze
statuten en het huishoudelijk reglement aanvaarden.
De wens om lid te worden wordt kenbaar gemaakt aan de raad; deze zal het
verzoek aan de gemeentevergadering voorleggen waarna er besloten wordt door
middel van stemming.
Door de doop wordt men niet automatisch lid; dit gebeurt op eigen verzoek.
Broeders en zusters die binnenkomen op basis van hun attestatie worden na
toetsing door de raad voorgesteld aan de gemeente.
Artikel 5.2 Rechten
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1. Deelnemen aan het Heilig avondmaal, mits het lid in goede verstandhouding
leeft met God en zijn naaste;
2. Deelnemen aan gemeentevergaderingen, heeft hierin stemrecht;
3. Een lid aanbevelen voor deelname in de raad;
4. Zelf deelnemen in de raad, na hiertoe verkozen te zijn.
Voorwaarde is dat het lid niet door de gemeentevergadering (tijdelijk) is
uitgesloten vanwege zijn/haar levenswandel.
Artikel 5.3 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 deze
statuten en het 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.
Artikel 5.4 Vervallen lidmaatschap
Het lidmaatschap 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.

Artikel 6 - Bestuur
Artikel 6.1

Artikel 6.2

De raad
a. Het bestuur wordt gevormd door de raad van de gemeente die uit en door de
gemeente wordt gekozen. De eventuele voorganger van de gemeente maakt
ambtshalve deel uit van de raad.
b. Raadsleden zijn lid van de gemeente en voldoen aan de eisen die de Bijbel aan
deze positie stelt.
c. In de raad worden tenminste de volgende rollen onderkend:
1. Voorzitter, belast met de organieke visie en leiding van de raad;
2. Secretaris, belast met administratieve taken waaronder verslaglegging;
3. Penningmeester, belast met de financiële boekhouding en begroting.
d. De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad en is
bevoegd alle burgerlijke handelingen voor haar te verrichten.
Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
a. De raad is de operationele vertegenwoordiger van de gemeente en belast met
de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die in de
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Artikel 6.3

Artikel 6.4

gemeentevergadering genomen zijn; verder is zij belast met het beheer van
de bezittingen en schulden van de gemeente en met de zorg over haar
geldmiddelen.
b. De raad kan de uitvoering van besluiten van de gemeente delegeren aan
andere leden van de gemeente.
c. De raad beslist over voorstellen waarvan de inhoud en/of doelstelling afwijkt
van wat in de statuten, huishoudelijk reglement of gemeentevergadering is
bepaald. Hierbij wordt de volgende procedure gehanteerd:
1. Het voorstel wordt besproken in de raadsvergadering;
2. Minimaal zes en zestig procent (66%) van de raad stemt in met het
voorstel;
3. De gemeente wordt geïnformeerd en krijgt twee weken de tijd hierop te
reageren;
4. De raad hoort en overweegt vervolgens de reacties in de
raadsvergadering;
5. Afhankelijk van de aard van de reacties beslist de raad of en wanneer het
voorstel in werking treedt, een gemeentevergadering uit te schrijven of
het voorstel terug te trekken.
De gemeente wordt geïnformeerd over de genomen beslissing.
Verkiezing
a. De gemeenteleden worden als individu onder Gods leiding gevraagd om
kandidaten aan te bevelen. De aanbevolen kandidaten wordt gevraagd zich
kandidaat te stellen.
b. Leden mogen een stem uitbrengen op een of meerdere kandidaten, of
bezwaar aantekenen tegen een kandidaat met een motivatie op Bijbelse
gronden.
c. De raad bespreekt de uitkomst en zoekt gezamenlijk Gods leiding, waarna de
gemeente wordt geïnformeerd over de uitkomst.
d. De nieuwe raadsleden worden tijdens een volgende eredienst ingezegend.
Aftreding
Een raadslid treedt af:
1. Na de vastgestelde periode van aanstelling waarbij het raadslid niet wordt
herkozen of herverkiezing niet mogelijk is;
2. Tijdens de periode van aanstelling, op eigen verzoek;
3. Op verzoek van de raad, indien er door leden Bijbelsgegronde bezwaren
worden ingebracht en deze juist worden bevonden.

Artikel 7 - Gemeentevergadering
a. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor
- leden van de gemeente
- vrienden die hiertoe genodigd zijn door de raad
- door de raad genodigden van wie aanwezigheid met het oog op de
afwikkeling van de agenda gewenst is.
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b. Gemeentevergaderingen worden zo vaak gehouden als dat de raad dit
wenselijk vindt, maar tenminste eenmaal per jaar.
c. In de gemeentevergadering wordt besproken en goedgekeurd:
1. financiële jaarverslaggeving;
2. de jaarbegroting;
3. niet-begrote uitgaven en/of financiële risico’s die meer dan vijf en twintig
procent (25%) bedragen van de jaarbegroting van de gemeente;
4. aankoop, verpanding en verkoop van onroerende goederen;
5. het aangaan van geldleningen ten laste van de gemeente;
6. wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;
7. invoeging van leden.
d. In de gemeentevergadering wordt besproken:
1. het aan/aftreden van raadsleden;
2. andere zaken waarvan de raad van mening is dat deze relevant zijn voor
de gemeente.
Bespreking in de gemeentevergadering hoeft geen stemming te betekenen.
e. De leden van de gemeente (=aanvragers) kunnen ook een verzoek indienen
om een gemeentevergadering te organiseren met vermelding van:
1. de reden;
2. te behandelen onderwerp(en);
3. opgave van tenminste zes en zestig procent (66%) van de leden die om de
gemeentevergadering vraagt.
Na ontvangst van het verzoek is de raad verplicht tot bijeenroeping van een
gemeentevergadering binnen een termijn van vier weken.
Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg is gegeven, zullen de
aanvragers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze zoals de
raad de gemeentevergadering bijeenroept.

Artikel 8 - Stemming
a. De leden hebben stemrecht, behalve zij, die hiervan (tijdelijk) uitgesloten zijn
vanwege hun levenswandel.
b. Voor een geldige stemming in een gemeentevergadering dient meer dan
vijftig procent (50%) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
c. Voor het goedkeuren van een besluit is meer dan vijftig procent (50 %) van de
stemmen benodigd, voor aanpassingen van de statuten meer dan zes en
zestig procent (66%).
d. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden behandeld
als was het dat niet aan de stemming werd deelgenomen.

Artikel 9 - Financiën
Artikel 9.1

Middelen
De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:
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Artikel 9.2

1. Bijdragen van de leden en vrienden;
2. Collecten;
3. Erfstellingen, legaten, schenkingen in geld of natura;
4. Baten die de gemeente op andere wijze ten goede komen.
Begroting en verantwoording
a. De raad dient een begroting in bij de gemeente voor het komende jaar,
lopende van één januari tot en met één en dertig december; deze wordt door
middel van stemming goedgekeurd door de leden.
b. De financiële boekhouding van het afgelopen jaar wordt gecontroleerd door
een controlecommissie; in de commissie kunnen geen eigen raadsleden
deelnemen.
c. De raad legt een keer per jaar rekening en verantwoording af van haar beheer
aan de gemeente over het afgelopen jaar.

Artikel 10 - Huishoudelijk reglement
a. Voor zover niet vermeld in de statuten worden regels, goed voor een ordelijk
samenleven in en door de gemeente, vastgelegd in een Huishoudelijk
Reglement; deze bevat onder meer nadere criteria van statutaire artikelen.
b. De in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde regels dienen in
overeenstemming te zijn met en aan te sluiten op de Statuten.
c. Daar waar het Huishoudelijk Reglement in strijd is met de Statuten, gelden de
Statuten.
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Artikel 11 - Ontbinding van de gemeente
a. De gemeente kan ten allen tijde ontbonden worden door middel van
1. een stemming in een gemeentevergadering waarbij vijf en zeventig
procent (75 %) van de leden aanwezig is en zes en zestig procent (66%)
van het aantal leden het voorstel ondersteunt
2. een schriftelijke stemming waarbij meer dan zes en zestig procent (66%)
van het aantal leden het voorstel ondersteunt
Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een vergadering
waartoe is opgeroepen met de uitdrukkelijke mededeling dat de opheffing
van de gemeente zal worden voorgesteld.
Voor de overige bepalingen gelden de bepalingen van een stemming. De
uitslag wordt schriftelijk medegedeeld aan alle leden en vrienden.
b. Bij opheffing wordt door de penningmeester een overzicht opgesteld van de
waarde van de bezittingen en schulden op dat moment.
c. Behalve inachtneming van de voorschriften in de wetgeving worden de
bezittingen van de gemeente uitgekeerd aan een of meer rechtspersonen of
gemeenschappen, die een doel gelijk aan of nagenoeg gelijk aan dat van de
gemeente hebben en die door de gemeentevergadering hiertoe worden
aangewezen.
d. Eventuele schulden worden naar evenredigheid verdeeld over de leden.
[Einde document]
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