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STATUTEN
EVANGELIEGEMEENTE DE DEUR DORDRECHT
APRIL 2010
Artikel 1:

Naam, zetel en duur.

1.
Het kerkgenootschap/de kerkelijke rechtspersoon is genaamd: Evangeliegemeente De Deur
Dordrecht.
Het kerkgenootschap/de kerkelijke rechtspersoon wordt hierna genoemd: "de gemeente".
2.
Zij is gevestigd te Dordrecht (postadres: Piersonstraat 14, 3317 RG Dordrecht).
Artikel 2:

Groter Verband

1.
De gemeente is een onderdeel van de Christian Fellowship Ministries, die haar zetel heeft in
Prescott, Arizona (United States of America).
2.
De gemeente stelt zich samen met zustergemeenten in Nederland onder gezag van een raad van
oudsten.
3.
De gemeente ziet het als taak in Nederland zustergemeenten mee te helpen oprichten en met
zustergemeenten samen te werken.
4.
De taak en bevoegdheden van de raad van oudsten is geregeld in een separaat document,
opgenomen in een notariële akte. De samenstelling en de wijze van benoeming van de raad van
oudsten, zomede de wijze waarop het lidmaatschap van die raad beëindigd wordt, is eveneens
geregeld in eerderbedoeld separaat document.
Artikel 3:

Doel en middelen

De gemeente heeft ten doel: het evangelie te verbreiden in de ruimste zin van het woord en
belangstellenden, aanhangers en werkers bijeen te brengen in plaatselijke kerken voor effectieve
bevordering van het Koninkrijk van God.
Ter uitvoering van deze doelstelling kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden:
a.
het ontwikkelen en onderhouden van (een) plaatselijke gemeente(n) en hun gelovigen in overeenstemming met de Bijbel;
b.

het trainen in discipelschap en het toerusten van gelovigen tot volwassenheid teneinde hen hun
plaats te laten vinden in het Lichaam van Christus;
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c.
het verschaffen van de noodzakelijke hulp, bemoediging, instructie, richting en correctie aan de
gelovigen die aan de gemeente verbonden zijn;
d.
het verlenen van bescherming, erkenning en ondersteuning aan samenwerkende gemeenten en
gelovigen;
e.
het opleiden, kwalificeren en aanstellen van gelovigen en het uitzenden in het nationale en internationale zendingsveld;
f.
het publiceren of verspreiden van boeken, folders, het maken van films, cassettes, radio- en/of
televisie-uitzendingen en het gebruik van overige effectieve middelen ter verspreiding van het
evangelie;
g.
het onderricht/de lering van de gelovigen en hun kinderen en het verschaffen van de nodige
faciliteiten om dit te kunnen doen;
h.
het inzamelen en beheren van financiële bijdragen, zoals tienden, giften, collectes, erfenissen en
legaten;
i.
het geven van donaties, giften of andere hulp en ondersteuningen aan liefdadigheidsinstellingen en
organisaties die eveneens zonder winstoogmerk het evangelie verspreiden;
j.
het oprichten, vestigen, inwijden en onderhouden van andere liefdadige instituties, die gericht zijn
op het vervullen van de doelstellingen en functies van de gemeente;
Artikel 4:

Kerkenraad

1.
De gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid
voor het goed functioneren van de gemeente.
De pastor benoemt de eerste leden van de kerkenraad uit de mannelijke gemeenteleden. Nieuwe
leden van de kerkenraad worden op voorstel van de pastor door de kerkenraad benoemd.
De benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaren. Na afloop van vorenbedoelde periode is
verlenging van de periode mogelijk indien het betreffende kerkenraadslid daartoe bereid is.
2.
Het aantal leden van de kerkenraad wordt door de raad bepaald met een minimum van twee
personen.
3.
Als voorzitter van de kerkenraad zal de pastor fungeren.
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4.
Door de kerkenraad wordt uit haar midden een secretaris en een penningmeester benoemd. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
5.
De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester of bij ontstentenis van één van hen door de aanwezige met de
door de kerkenraad aangewezen plaatsvervanger.
6.
Het lidmaatschap van de kerkenraad eindigt indien:
a. een lid van de kerkenraad zelf zijn functie neerlegt;
b. de betreffende persoon niet langer meer lid is van de gemeente;
c. er sprake is van ongevraagd ontslag; dit kan gebeuren indien een lid van de kerkenraad
niet meer voldoet aan de eisen die de Bijbel en de gemeente stellen aan een lid van de
kerkenraad, of als vruchtbare samenwerking om welke reden dan ook niet meer mogelijk
blijkt. Ongevraagd ontslag wordt gegeven door de overige leden van de kerkenraad;
ongevraagd ontslag van de voorzitter geschied conform artikel 6 lid 1;
d. een lid van de kerkenraad overlijdt.
Artikel 5:

Vergaderingen van de kerkenraad

1.
De kerkenraad vergadert zo vaak als de kerkenraadsleden dit nodig achten
2.
In de kerkenraad worden besluiten zoveel mogelijk met instemming van alle aanwezigen genomen.
Als niet met éénstemmigheid besloten kan worden, wordt de besluitvorming uitgesteld. Na gebed
wordt de zaak opnieuw behandeld, waarbij een besluit kan worden genomen met een meerderheid
van stemmen van de aanwezige leden van de kerkenraad.
3.
Ieder kerkenraadslid kan in een vergadering van de kerkenraad één stem uitbrengen. Het
stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
4.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij staking van stemmen over personen beslist de stem van de voorzitter.
Artikel 6:

Pastor

1.
Door de raad van oudsten wordt – na overleg met de kerkenraad – een pastor aangesteld voor de
gemeente.
Door de pastor van de moederkerk wordt een pastor aangesteld voor de nieuw op te richten
zustergemeente.
De benoeming van een pastor voor een bestaande zustergemeente geschied – indien van
toepassing na overleg met de kerkenraad van de zustergemeente – door de pastor van de
moederkerk.
2.
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De pastor is belast met de geestelijke leiding van de gemeente en de evangelieverkondiging, zulks
onder toezicht van de raad van oudsten.
3.
Voor bestuurlijke en financiële zaken binnen de gemeente is de kerkenraad verantwoordelijk. De
pastor heeft daarin de dagelijkse leiding.
4.
De pastor kan voor het gemeentewerk uit de gemeenteleden personen belasten met bepaalde
taken.
5.
Indien de pastor van de gemeente niet meer voldoet aan de eisen die de bijbel en de gemeente
aan hem stellen, dan wordt deze pastor door de raad van oudsten – na overleg met de kerkenraad
– ontslagen.
Indien de pastor van een bestaande zustergemeente niet meer voldoet aan de eisen die de bijbel
en de gemeente aan hem stellen, dan wordt deze pastor – indien van toepassing na overleg met
de kerkenraad van de zustergemeente – door de pastor van de moedergemeente ontslagen.
Artikel 7:

Leden en lidmaatschap

1.
Leden van de gemeente (gemeenteleden) zijn personen van tenminste achttien jaar die zich als
zodanig hebben aangesloten en die door de kerkenraad alszodanig zijn toegelaten op basis van
het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
2.
Om als gemeentelid aangemerkt te worden, dient men tenminste gedurende zes maanden aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
a. bewijs geven van oprechte bekering (Johannes 1:12; Johannes 3:3-8; 1 Petrus 1: 18-25);
b. bewijs geven van een consistent leven als christen (Romeinen 6:4; Romeinen 13: 13, 14;
Efeziërs 4:17-32; Efeziërs 5: 1 en 2; 1 Johannes 1: 6, 7);
c. volledig onderschrijven van de geloofsbelijdenis van de gemeente om zodoende de
christen-eenheid te bevorderen (Efeziërs 4:3; Efeziërs 4:13);
d. bereidheid om regelmatig bij te dragen in de financiële ondersteuning van de gemeente
door betaling van tienden en het geven van giften (Maleachi 3:8-10; Hebreeën 7:1-10);
e. consistente en getrouwe aanwezigheid bij de reguliere en speciale kerkdiensten en
andere activiteiten (Hebreeën 10:25; Handelingen 2:42);
f. gewillig zich te onderwerpen aan de autoriteit en de discipline van de kerkenraad en de
raad van oudsten terzake elke gedraging die naar het oordeel van de kerkenraad en de
raad van oudsten betrekking heeft op het christelijke getuigenis van de gemeenteleden.
3.
De gemeenteleden vormen tezamen de gemeentevergadering.
Artikel 8:

Beëindiging lidmaatschap

1.
Het lidmaatschap van de gemeente eindigt door:
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a. overlijden;
b. opzegging (bedanken) door het betreffende lid;
c. ontzegging van het lidmaatschap aan een lid op grond van het bepaalde in lid 2 van dit
artikel;
d. onttrekking als lid. De kerkenraad is bevoegd te constateren dat een lid zich aan de
gemeente heeft onttrokken.
2.
Indien een gemeentelid in strijd met Gods woord handelt, of dit nu is op het gebied van zedelijkheid, financiële getrouwheid of geloofsbelijdenis, kan de kerkenraad de status van gemeentelid
gedurende een door de raad te bepalen proeftijd opschorten.
Tevens kan definitieve ontzegging van het lidmaatschap van de gemeente volgen en uitzetting uit
de gemeente als hij zich niet vrijwillig wil terugtrekken.
Artikel 9:

Gemeentevergaderingen

1.
Tenminste éénmaal per jaar, doch uiterlijk in de maand april wordt de gemeente door de kerkenraad uitgenodigd voor een gemeentevergadering.
In die vergadering komen onder meer aan de orde:
- de jaarrekening (bevattende een balans, zomede een staat van inkomsten en uitgaven
van het afgelopen jaar);
- visie en beleid van de gemeente;
2.
Andere gemeentevergaderingen worden gehouden zo dikwijls de kerkenraad dit wenselijk acht.
Artikel 10:

Geldmiddelen, rekening en verantwoording

1.
De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:
a. tienden en offergaven;
b. giften;
c. collectes;
d. erfenissen en legaten;
e. alle overige wettig verkregen baten.
2.
Het boekjaar van de gemeente loopt van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend.
3.
In een vergadering, welke uiterlijk in de vierde maand na afloop van het boekjaar wordt gehouden,
legt de penningmeester een jaarrekening (zijnde een balans en een staat van baten en lasten)
over aan de kerkenraad.
4.
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Vaststelling van de jaarrekening door de kerkenraad strekt de penningmeester tot décharge over
het door hem gevoerde financieel beheer in het afgelopen boekjaar, voorzover dit uit de boeken
blijkt.
5.
De gemeente stelt zich onder het gezag van haar moedergemeente te Zwolle en draagt maandelijks (financiële) verantwoordelijkheid af.
Artikel 11.

Wijziging van de statuten.

1.
De statuten kunnen slechts gewijzigd worden krachtens een besluit van de kerkenraad, genomen
met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der stemmen van de voltallige kerkenraad. Een statutenwijziging is slechts mogelijk na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van
oudsten.
2.
Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 12. Opheffing
1.
Krachtens een besluit van de kerkenraad kan worden besloten de gemeente op te heffen, mits dit
de instemming heeft van de raad van oudsten.
2.
Terzake de besluitvorming met betrekking tot opheffing is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2
van overeenkomstige toepassing.
3.
De vereffening geschiedt door de kerkenraad, tenzij de kerkenraad één of meer personen (al dan
niet uit haar midden) als vereffenaars benoemt.
4.
De kerkenraad bepaalt in de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, welke bestemming
aan een batig saldo na vereffening zal worden gegeven.
Artikel 13. Geschillen
1.
Indien zich binnen de kerkenraad of elders binnen de gemeente een diepgaand geschil voordoet,
dat niet kan worden opgelost, zal daarin bemiddeld worden door een door de betrokken partijen
samen aan te wijzen persoon.
2.
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Indien de betrokken partijen niet tot overeenstemming komen over de aanwijzing van een bemiddelaar danwel indien één der partijen zich met de voorgestelde oplossing van de bemiddelaar niet
kan verenigen, danwel indien de bemiddeling als in lid 1 bedoeld niet leidt tot een oplossing van
het conflict, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de raad van oudsten. Het oordeel van deze
raad is bindend.
Artikel 14.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist de kerkenraad.

