E VA N G E L I S C H E G E M E E N T E M A R A N AT H A

STATUTEN
Evangelische gemeente Maranatha
Nijetrijne
Artikel 1
De Evangelische gemeente Maranatha te Nijetrijne stelt zich ten doel: het uitdragen
van het Evangelie van Jezus Christus, zoals dit verwoord is in de Bijbel.

Artikel 2
Zij probeert het in artikel 1 vermelde doel te bereiken door:






het houden van zondagse Erediensten;
het organiseren van Evangelisatiediensten;
het houden van Bijbelbesprekingen;
financiële ondersteuning aan buitenlandse zending;
ruimte te geven aan verenigingen en/of andere activiteiten, uitgaande van
de gemeente, die op hun wijze bijdragen aan de instandhouding van de
gemeente.

Artikel 3
Leden van de gemeente kunnen zijn:
zij, die de leeftijd van tenminste 13 jaar hebben bereikt en overeenkomstig hun
geloof dit in het midden van de gemeente belijden en worden gedoopt;
of zij, die met belijdenis attestatiei binnenkomen uit andere gemeenten en Jezus
erkennen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en de doop hebben
ontvangen.
De kinderdoop wordt in de gemeente niet toegepast.

Artikel 4
Ieder lid wordt geacht naar zijn/haar gaven mee te werken aan het uitdragen van
het Evangelie van Jezus Christus.

Artikel 5
Ieder lid is verplicht bij te dragen in de kosten tot instandhouding van het werk van
de gemeente en de gebouwen.

Artikel 6
Het Kerkbestuur (Kerkenraad) wordt door de leden van de gemeente gekozen. Het
aantal leden van het Kerkbestuur (Kerkenraad) is drie tot zeven personen,
afhankelijk van de grootte van de gemeente. Het Kerkbestuur (Kerkenraad) kent
minimaal de functies: voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met
ouderlingen.
Voor een aftredend bestuurslid dat niet herkiesbaar is, wordt door het Kerkbestuur
(Kerkenraad) aan de leden van de gemeente één kandidaat voorgesteld. Als er géén
voorstelling tot stand is gekomen, dan wordt deze alsnog uit de vergadering
gekozen, met inachtneming van de daarvoor geldende regels. Bovendien heeft
ieder lid van de gemeente het recht een voorkeurkandidaat voor te stellen. De naam
van deze voorkeurkandidaat dient 14 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk en
voorzien van afzender en tenminste vijf voorkeurstemmen van leden van de
gemeente, bij het Kerkbestuur (Kerkenraad) ingediend te worden.
Bestuursverkiezing tijdens de ledenvergadering dient schriftelijk te geschieden.
Ieder lid van het Kerkbestuur (Kerkenraad) moet gekozen zijn met meerderheid
van stemmen door. de leden van de gemeente, die tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.
De leden van het Kerkbestuur (Kerkenraad) treden beurtelings om de drie jaar af
volgens rooster en kunnen zich te allen tijde herkiesbaar stellen.
Een bestuurslid dat aftredend en herkiesbaar is, geldt als de kandidaat van het
Kerkbestuur (Kerkenraad).
Een kandidaat-bestuurslid dient tenminste één jaar lid van de gemeente te zijn, om
voor benoeming in aanmerking te komen.
Bij verhindering tot het bijwonen van de ledenvergadering door ziekte, is
schriftelijk stemmen toegestaan. De brief, voorzien van afzender, dient voor
aanvang van de ledenvergadering aan de voorzitter te worden afgegeven.
Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd.

Artikel 7
Alle activiteiten en/of verenigingen, uitgaande van de Evangelische gemeente
Maranatha, behoeven toestemming van het Kerkbestuur (Kerkenraad).
De voorzit(s)ter of president(e) van een vereniging en/of activiteit, dient lid van de
gemeente te zijn.
Alle vergaderingen en/of activiteiten die in het kerkgebouw plaatsvinden, mogen
niet in strijd zijn met de doelstelling, genoemd in artikel 1 en zullen met gebed
geopend en gesloten worden.

Artikel 8
De predikbeurten en/of samenkomsten worden door het Kerkbestuur
(Kerkenraad) geregeld.
Het Heilig Avondmaal zal op gezette tijden worden gevierd, tenminste vier maal
per jaar. Deelneming aan het Heilig Avondmaal is mogelijk voor allen, die Jezus
Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en
openbaar belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.

Artikel 9
Tenminste één maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.
Een Ledenvergadering wordt gehouden zo dikwijls het Kerkbestuur (Kerkenraad)
of 2/3e deel van het aantal leden dit wenselijk acht.
In de jaarvergadering worden behandeld:





financieel jaarverslag van de penningmeester;
jaarverslag van de secretaris;
eventueel ingekomen stukken;
wat verder door de aanwezige personen ter tafel wordt gebracht.

Voorafgaand aan de jaarvergadering vindt kascontrole plaats door leden van de
gemeente, die geen deel uitmaken van het Kerkbestuur (Kerkenraad).
Indien in genoemde vergadering gestemd moet worden over personen of
belangrijke zaken, dient dit tevoren bij de leden bekend te zijn gemaakt.

Artikel 10
Bedanken als lid van de gemeente kan op de volgende wijze geschieden: met
attestatie en in overleg met Kerkbestuur (Kerkenraad).
Het lidmaatschap kan verloren gaan, wanneer men in strijd leeft of handelt en na
herhaalde vermaningen blijft leven of handelen in strijd met de doelstelling van de
gemeente, naar richtlijnen van de Bijbel.

Artikel 11
De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering.
Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
dit door het Kerkbestuur (Kerkenraad).
De bestemming van een eventueel batig saldo zal worden vastgesteld bij besluit van
de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 12
In alle zaken, waarin deze Statuten aangaande de Evangelische gemeente Maranatha
te Nijetrijne niet voorzien, beslist het Kerkbestuur (Kerkenraad).

i

een attestatie is een document dat mensen (individuen of gezinnen) mee kunnen krijgen wanneer ze overgaan van de ene
kerk naar de andere. Het nut van het attestaat is dat het kerkgenootschap waar men terecht komt, op de hoogte is van de
geestelijke staat van de nieuwe leden, zodat de nieuwe leden goed kunnen worden opgevangen in hun nieuwe omgeving. De
attestatie bevat een korte beschrijving van de reden waarom de attestatie is uitgegeven, en bevat verder onder meer de
volgende gegevens: namen van de betreffende persoon of gezin, geboortedatum, doop- en belijdenisdatum (indien aanwezig),
eventuele kinderen

