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S T A T U T E N 
 
 

BEGRIPSBEPALINGEN  
 
Artikel 1  
a. Gemeente:  

Het kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2.  

b. Sacrament:  

Zichtbaar teken van Gods genade.  

c. Lid:  

Lid van de gemeente conform artikel 6 lid 1 van deze Statuten.  

d. Vriend:  

Vriend van de gemeente conform artikel 6 lid 2 van deze Statuten.  

e. Ledenvergadering:  

Vergadering conform artikel 7 van deze Statuten.  

f. Gemeentevergadering:  

Vergadering conform artikel 8 van deze Statuten.  

g. Raad van Oudsten:  
Orgaan van de gemeente, behartigende de geestelijke en materiële zorg over de 
gemeente, een en ander conform artikel 9 van deze Statuten. Verderop in deze Statuten 
wordt de Raad van Oudsten aangeduid als de Raad. 

h. Reglement:  

Document waarin beleid, kaders of regels worden vastgelegd; vaststelling daarvan 
geschiedt conform Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR). Dit HHR is een 
bijzondere versie van een reglement, waarin in ieder geval de in onderliggende Statuten 
benoemde elementen worden uitgewerkt.  

i. Huishoudelijk Reglement:  

Zie reglement.  

j. Goedkeuring:  

Meerderheidsbesluit van leden-/gemeentevergadering conform Statuten en Huishoudelijk 
Reglement (HHR).  

k. Ledenregister:  

Register van leden en vrienden van de gemeente.  

 
 
NAAM  
 
Artikel 2  
2.1  De gemeente draagt de naam: ICHTUS – vrije baptistengemeente, hierna te noemen 

'de gemeente'.  
2.2  De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van 

artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar 

Nederlands recht. 
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GRONDSLAG  
 
Artikel 3  
3.1  De gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, zijnde het geïnspireerde, 

onfeilbare Woord van God, waarvan de historische authenticiteit onbetwistbaar is. 
  
3.2  Als sacramenten, ingesteld door de Heer Jezus Christus, beschouwt de gemeente:  

a.  de doop, welke naar de oorspronkelijke vorm en orde door onderdompeling en 
alleen aan gelovigen voltrokken mag worden;  

b. het avondmaal, dat als een gedachtenis aan Christus' lijden en sterven gevierd 
dient te worden.  

 
3.3  De op deze grondslag gebaseerde geloofsbelijdenis, alsmede toelating tot en wijze 

van voltrekking van de sacramenten, worden nader geregeld in het Huishoudelijk 

Reglement. 

 

DOEL  
 
Artikel 4  
Het doel der gemeente is, overeenkomstig de bevelen van de Heer:  

a.  God de eer te geven die Hem toekomt en Hem te dienen;  

b.  elkander op te bouwen in het Geloof, de Hoop en de Liefde en de verwachting 
van de wederkomst van onze Zaligmaker, de Heer Jezus Christus;  

c.  te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer;  

d.  zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in 
de gemeente op te nemen;  

e.  zo mogelijk met gelovige belijders van Christus, als wel organisatieverbanden 
daarvan, samen te werken om goed te doen aan alle mensen, maar in het 
bijzonder aan onze geloofsgenoten.  

 
 
MIDDELEN  
 
Artikel 5 
De gemeente tracht haar doel te bereiken door middel van:  

a.  het samenkomen in diensten waarin verootmoediging, lofprijzing en aanbidding, 
gebed, en onderwijs door prediking centraal staan;  

b.  het onderhouden van de twee instellingen die de Heer aan de gemeente heeft 
gegeven, de doop door onderdompeling, welke geschiedt op grond van 
persoonlijk geloof, en het avondmaal;  

c.  het houden van samenkomsten zoals Bijbelstudies voor jeugd en volwassenen, 
bidstonden, huiskringen, zondagsschool en dergelijke;  

d.  het aanbieden van pastorale zorg;  
e.  het organiseren en opzetten van diaconale werkzaamheden;  
f.  het organiseren en opzetten van speciale acties welke een of meerdere van de 

doelen dienen;  
g.  het, indien nodig, uitoefenen van tucht;  
h.  alle wettige middelen, die tot het bereiken van het doel toegepast kunnen 

worden.  
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LIDMAATSCHAP 

Artikel 6  
 
6.1  Leden der gemeente, in Statuten en Huishoudelijk Reglement te noemen: ‘de leden’, 

zijn zij die gedoopt zijn conform artikel 5, lid b, zich als lid hebben aangemeld en die 
overeenkomstig het gestelde in het Huishoudelijk Reglement als leden tot de 
gemeente zijn toegelaten.  

6.2  Vrienden der gemeente, zijn zij die zich als vriend hebben aangemeld en 

overeenkomstig het gestelde in het Huishoudelijk Reglement als vrienden tot de 

gemeente zijn toegelaten. 

 

LEDENVERGADERING 

Artikel 7 
 
7.1  a.  De ledenvergadering is een bijeenkomst anders dan de erediensten. In de  

ledenvergadering functioneert de gemeente overeenkomstig de Statuten en 
overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement.  

b.  De ledenvergadering vindt plaats in geval van wijziging van Statuten (of 
besluiten in lijn daarmee), ontbinding en/of vereffening van de gemeente, 
conform de artikelen 13, 14 en 15. Daarnaast raadpleegt de Raad de leden in 
de gevallen voorgeschreven in Statuten en Huishoudelijk Reglement.  

c.  De ledenvergadering fungeert betreffende de zaken zoals vermeld in lid 1 van 
dit artikel als hoogste kaderstellend orgaan binnen de gemeente en geeft 
daarmee richting aan wezenlijke, principiële uitgangspunten van de gemeente.  

 
7.2  De ledenvergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen. Alles wat nodig is voor het 

bijeenroepen en houden van de ledenvergaderingen wordt geregeld in de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement.  

 
7.3  a.  Toegang tot de ledenvergadering en spreekrecht daarin hebben alle leden en  

vrienden der gemeente, behoudens deze die onder de tuchtmaatregelen als 
genoemd in het Huishoudelijk Reglement vallen. De raad heeft daarnaast de 
mogelijkheid om mensen uit te nodigen van wie de aanwezigheid gewenst is 
met het oog op het afwikkelen van de agenda. 

b.  Stemrecht hebben alle leden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, 
behoudens deze die onder de tuchtmaatregelen als genoemd in het 
Huishoudelijk Reglement vallen.  

c.  Elk lid kan zich op de ledenvergadering laten vertegenwoordigen door een 
ander lid. Elk aanwezig lid kan maximaal één ander lid vertegenwoordigen.  
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GEMEENTEVERGADERING 
 
Artikel 8  
 
8.1  a.  De gemeentevergadering is een bijeenkomst anders dan de erediensten. In de 

gemeentevergadering functioneert de gemeente overeenkomstig de Statuten 
en overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement.  

b.  De gemeentevergadering besluit over de begroting (instemming of afkeur).  
c.  In de gemeentevergadering legt de Raad rekening en verantwoording af van 

het door haar gevoerde beleid, zowel inhoudelijk (geestelijk) als financieel 
(aards).  

d.  De gemeentevergadering fungeert betreffende de zaken zoals vermeld in lid 1 
van dit artikel als hoogste toezichthoudend orgaan binnen de gemeente en 
heeft een controlerende taak van de Raad. Alle individuele leden en vrienden 
van de gemeente kunnen deze rol uitoefenen binnen de onder artikel 8, lid 3 
geschetste kaders.  

e.  In de gemeentevergadering raadpleegt de Raad tevens de gemeente in de 
gevallen voorgeschreven in Statuten en Huishoudelijk Reglement.   

 
8.2  a.  Ten minste één maal per jaar wordt schriftelijk een gemeentevergadering  
  bijeengeroepen, op initiatief van de Raad en/of gemeentevergadering.  

b.  Alles wat nodig is voor het bijeenroepen en houden van de gemeente-
vergaderingen wordt geregeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.  

 
8.3  a.  Toegang tot de gemeentevergadering en spreekrecht daarin hebben alle leden  

en vrienden der gemeente, behoudens deze die onder de tuchtmaatregelen als 
genoemd in het Huishoudelijk Reglement vallen. De Raad heeft daarnaast de 
mogelijkheid om mensen uit te nodigen van wie de aanwezigheid gewenst is 
met het oog op het afwikkelen van de agenda.  

b.  Stemrecht hebben alle leden en vrienden der gemeente die de leeftijd van 
achttien jaar hebben bereikt, behoudens deze die onder de tuchtmaatregelen 
als genoemd in het Huishoudelijk Reglement vallen.  

c.  Elk lid/vriend der gemeente kan zich op de gemeentevergadering laten 

vertegenwoordigen door een ander lid/vriend der gemeente. Elk aanwezig 

lid/vriend der gemeente kan maximaal één ander lid of andere vriend der 

gemeente vertegenwoordigen.  

 
RAAD VAN OUDSTEN 
 
Artikel 9   
9.1  De gemeente wordt bestuurd door de Raad. De Raad kan taken en bevoegdheden 

delegeren conform het Huishoudelijk Reglement met uitzondering van de 
bevoegdheden opgenomen in de Statuten.  

9.2  De Raad is bevoegd een Voorganger en/of andere gesalarieerde medewerkers aan te 
stellen en hun rechtspositie vast te stellen. De Raad is bevoegd de rechtspositie van 
een Voorganger en/of andere gesalarieerde medewerkers te wijzigen dan wel de 
aanstelling te ontbinden. De Raad legt bij ontbinding van de aanstelling van de 
Voorganger verantwoording af aan de gemeentevergadering. Zowel bij aanstelling of 
ontbinden volgt de Raad de uitwerking in het Huishoudelijk Reglement.  
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9.3  De Raad behartigt alle zaken van de gemeente, voert de besluiten van de 
ledenvergadering en de gemeentevergadering uit en beheert de goederen en 
financiële middelen van de gemeente.  

9.4  De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad. De Raad is 
eindverantwoordelijk voor alle organisatorische en materiële zaken. De goedkeuring 
van de gemeente wordt echter vereist voor de aankoop van onroerende zaken, voor 
de verkoop of het bezwaren van onroerende zaken aan de gemeente toebehorend, 
het aangaan van geldleningen ten laste van de gemeente, en om namens haar 
eisende in rechte op te treden. Tevens wordt de goedkeuring van de 
gemeentevergadering vereist voor de persoon die als voorganger wordt aangesteld.  

9.5  Ten minste éénmaal per jaar legt de Raad verantwoording af van het door haar 
gevoerde bestuur en beheer in een gemeentevergadering.  

9.6  De Raad geeft leiding aan en behartigt de geestelijke zorg voor de gemeente. Zij 
bewaakt de identiteit van de gemeente, ontwikkelt beleid inzake identiteits- en 
geloofsvragen, stelt reglementen en voordrachten op, is verantwoordelijk voor de 
aanstelling van leidinggevenden conform het Huishoudelijke reglement en verleent 
pastorale zorg.  

9.7  a.  De Raad bestaat uit ten minste drie leden. De Voorganger wordt tot de Raad 
   gerekend en kan een van de voorgenoemde drie leden zijn.  

b.  Leden van de Raad dienen leden van de gemeente te zijn.  
c.  De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter; en  
d.  stelt een secretaris en een penningmeester aan.  

9.8  De Raad wordt aangesteld op de wijze als in het Huishoudelijk Reglement bepaald.  
9.9  a.  Een lid van de Raad treedt af:  

1.  als hij zijn bediening niet goed vervult of kan vervullen, naar het oordeel 
van de overige leden van de Raad, de gemeentevergadering; het besluit  
daartoe wordt genomen in een gemeentevergadering op de wijze als  

geregeld in het Huishoudelijk Reglement;  
2.  wanneer hij onder de tucht geplaatst is; zodra en zolang jegens een  

 oudste een tuchtonderzoek aanhangig is, zal hij van rechtswege  
 geschorst zijn als oudste;  

3.  wanneer hij om persoonlijke redenen meent zijn ambt te moeten 
  neerleggen.  

b.  Een lid van de Raad verliest zijn Raadslidmaatschap van rechtswege indien en 
zodra hij geen lid meer is van de gemeente.  

9.10  Een lid van de Raad, niet zijnde de Voorganger, treedt ook af na een periode van vier 
jaar. Hij kan na die termijn weer worden aangesteld, op voordracht van de Raad en 
met goedkeuring van de gemeente op de wijze als in het Huishoudelijk Reglement 
bepaald. Heeft hij acht jaar in de Raad zitting gehad, dan is hij gedurende één jaar 
niet herkiesbaar. Hiervoor wordt een aftreedrooster opgesteld.  

9.11  De leden van de Raad, met uitzondering van de Voorganger, genieten geen beloning 
  voor hun voor de gemeente verrichte werkzaamheden. Wel hebben zij recht op  
 vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
 
 
RAADSVERGADERING EN RAADSBESLUITEN  
 
Artikel 10  
10.1  De Raad belegt ten minste zes keer per jaar een vergadering met alle beschikbare 

Raadsleden;  
10.2  De Voorganger heeft in de Raad geen stemrecht in zaken betreffende zijn eigen taken  
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in de gemeente en betreffende zijn eigen financiële vergoedingen en rechtspositie ten 
opzichte van de gemeente.  

10.3  De wijze van besluitvorming wordt in het Huishoudelijk Reglement bepaald. 
 
 
INKOMSTEN VAN DE GEMEENTE  
 
Artikel 11  
De inkomsten van de gemeente bestaan uit:  

a. bijdragen van de leden en vrienden;  

b. opbrengsten van collecten tijdens de diensten;  

c. erfstellingen, legaten en schenkingen;  

d. subsidies en donaties;  

e. alle andere verkrijgingen en baten, die haar op andere wijze ten goede komen.  
 
 
REGLEMENTEN  
 
Artikel 12  
12.1  De Raad is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden 

geregeld, welke niet in deze Statuten zijn vervat.  
12.2  Voorafgaand aan de definitieve vaststelling, wijziging of opheffing van het 

Huishoudelijk Reglement moet de Raad het Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring 
voorleggen aan de gemeentevergadering.  

12.3  De reglementen als bedoeld in de vorige leden van dit artikel mogen niet met de wet, 
met andere vigerende reglementen of met deze Statuten in strijd zijn.  

12.4  De Raad is bevoegd de eerder door haar vastgestelde reglementen te wijzigen of op 
te heffen.  

12.5  Voorafgaand aan de definitieve vaststelling, wijziging of opheffing van reglementen 
dient de Raad de gemeentevergadering te raadplegen, een en ander conform de 
richtlijnen daartoe in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd.  

12.6  Het besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van reglementen kan slechts worden 
genomen met een meerderheid van ten minste twee-derde deel der stemmen in een 
Raadsvergadering waarin ten minste drie-vierde deel van het aantal leden van de 
Raad aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 
 
STATUTENWIJZIGING  
 
Artikel 13 
  
13.1  Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, is de ledenvergadering bevoegd deze 

Statuten, op voorstel van de Raad, dan wel op voorstel van de leden, een en ander 
als conform de regelingen daartoe bij Huishoudelijk Reglement, te wijzigen. Op het 
daartoe te nemen besluit is artikel 15 van toepassing.  

13.2  Artikel 3 van deze Statuten kan niet gewijzigd worden. Evenmin kan dit lid van dit 
artikel gewijzigd worden.  

13.3  De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.  
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ONTBINDING EN VEREFFENING  
 
Artikel 14  
 
14.1  De ledenvergadering is bevoegd, op voorstel van de Raad, dan wel op voorstel van de 

leden, een en ander als conform de regelingen daartoe bij Huishoudelijk Reglement, 
de gemeente te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 
15 van toepassing.  

14.2  De gemeente blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is.  

14.3  De vereffening geschiedt door één of meerdere door de ledenvergadering 
aangestelde vereffenaars.  

14.4  De vereffenaars dragen er zorg voor, dat – indien zulks alsdan van toepassing is – 
van de ontbinding van de gemeente inschrijving geschiedt in de daartoe betrekkelijke 
registers.  

14.5  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk 
van kracht. In stukken en aankondigingen wordt aan de naam van de gemeente 
toegevoegd: “in liquidatie”.  

14.6  Een eventueel batig saldo van de ontbonden gemeente wordt zoveel mogelijk besteed 
overeenkomstig het doel van de gemeente.  

14.7  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
gemeente gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.  

 
BESLUITEN VAN DE LEDENVERGADERING 
  
Artikel 15  
 
15.1  Besluiten van de ledenvergadering als bedoeld in artikel 13 en 14 kunnen slechts 

genomen worden in een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering waarin ten minste 
twee-derde deel van het aantal stemgerechtigde leden, dat op de datum van 
ledenvergadering in het ledenregister van de gemeente is ingeschreven, aanwezig of 
vertegenwoordigd is dan wel op een andere wijze een stem heeft uitgebracht. Om op de 
ledenvergadering een besluit te kunnen nemen, moet er naast het aantal aanwezige 
leden aan twee extra voorwaarden voldaan: 
a. Twee-derde deel van het aantal uitgebrachte stemmen moet voor het voorstel zijn; 
b. Maximaal een-vierde deel van de stemmen is blanco. 

15.2  Is in deze ledenvergadering wel het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd, doch wordt niet het vereiste aantal stemmen gehaald, dan wordt het 
voorstel geacht te zijn afgewezen.  

15.3  Is in deze ledenvergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd, dan wordt tot het nemen van dit besluit een tweede vergadering 
belegd, waartoe de leden per separaat schrijven worden opgeroepen.  

15.4  De tweede ledenvergadering als bedoeld sub 3 van dit artikel, kan niet eerder 
plaatsvinden dan op een termijn van ten minste vier weken na de vergadering als bedoeld 
in sub 1 van dit artikel.  

15.5  Tijdens deze tweede ledenvergadering zal de agenda geen andere onderwerpen dan het 
nemen van het beoogde besluit bevatten.  

15.6  Tijdens deze tweede ledenvergadering wordt het beoogde besluit genomen bij twee-derde 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden dat bij deze 
tweede ledenvergadering aanwezig is. 
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BESLUITEN VAN DE GEMEENTEVERGADERING  
 
Artikel 16  
16.1  Besluiten van de gemeentevergadering kunnen slechts genomen worden in een 

daartoe bijeengeroepen ledenvergadering waarin ten minste vijftien procent van het 
aantal stemgerechtigde leden en vrienden, dat op de datum van 
gemeentevergadering in het register van de gemeente is ingeschreven, aanwezig of 
vertegenwoordigd is dan wel op een andere wijze een stem heeft uitgebracht. 
Besluiten worden geacht te zijn genomen indien deze goedkeuring verkrijgen. Van het 
aantal uitgebrachte stemmen mag maximaal een-vierde deel blanco zijn.  

16.2  Is in deze gemeentevergadering wel het vereiste aantal stemgerechtigde leden of 
vrienden aanwezig of vertegenwoordigd, doch wordt niet het vereiste aantal stemmen 
gehaald, dan wordt het voorstel geacht te zijn afgewezen.  

16.3  Is in deze gemeentevergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden en 
vrienden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt tot het nemen van dit besluit een 
tweede vergadering belegd, waartoe de leden en vrienden per separaat schrijven 
worden opgeroepen.   

16.4  De tweede gemeentevergadering als bedoeld sub 3 van dit artikel, kan niet eerder 
plaatsvinden dan op een termijn van ten minste vier weken na de vergadering als 
bedoeld sub 1 van dit artikel.  

16.5  Tijdens deze tweede gemeentevergadering zal de agenda geen andere onderwerpen 
dan het nemen van het beoogde besluit bevatten.  

16.6  Tijdens deze tweede gemeentevergadering wordt het beoogde besluit genomen bij 
twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden en 
vrienden dat bij deze tweede ledenvergadering aanwezig is. 

  
 
SLOTBEPALING  
 
Artikel 17  
In situaties waar bij leden of vrienden van de gemeente het vermoeden bestaat van enige 
vorm van (machts)misbruik binnen de gemeente, al dan niet binnen de Raad, dan kan 
contact worden opgenomen met de vertrouwenscommissie zoals beschreven in het 
Huishoudelijk Reglement. 
 
Artikel 18 
In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de 
overige vigerende reglementen niet voorzien, beslist de Raad. Het besluit kan slechts 
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der stemmen in een 
vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal leden van ieder van de Raad 
aanwezig of vertegenwoordigd is.  
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