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Statuten 

 

Artikel 1 Naam 

 

1.1. De gemeente draagt de naam BAPTISTENGEMEENTE HARDERWIJK, hierna 

te noemen ‘de gemeente’. 

1.2. De gemeente is gevestigd in Harderwijk. 

1.3. De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in 

de zin van art. 2.1.2. van het N.B.W. en is als zodanig erkend naar 

Nederlands Recht. 

 

Artikel 2 Fundament 

 

Op grond van de Bijbel, het enig betrouwbare getuigenis aangaande de 

openbaring van God, belijdt de gemeente dat Jezus Christus de Zoon van 

God, haar fundament en Hoofd is en dat zij geleid wordt door de Heilige 

Geest  

(1 Cor.3:11, Ef.1:22, Joh.16:12-15). 

 

Artikel 3 Opdracht 

 

De opdracht van de gemeente is: 

3.1. Als lichaam van Christus te wandelen, waardig de roeping, waarmee zij 

geroepen is, in samenleving der heiligen elkaar in liefde te dienen en te 

verdragen en de eenheid des Geestes te bewaren door de band des 

vredes (Ef.4:1-6). 

3.2. Getuige te zijn in woord en daad van de Here Jezus Christus; 

3.3. Hen die het evangelie van Jezus Christus aanvaarden, te dopen in de 

naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; 

3.4. Hen te leren onderhouden alles wat de Here Jezus Christus heeft bevolen 

(Matth.28:19). 

 

Artikel 4 Uitvoering 

 

Levend in de verwachting van de wederkomst van de Here Jezus Christus voert 

de gemeente haar opdracht uit door: 

4.1 Samen te komen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

om: 

4.1.1 Hem te loven, te danken, te aanbidden en voorbede te doen (1 

Tim.2:1 en 2 Cor.1:11); 

4.1.2 het evangelie te prediken; 

4.1.3 te dopen door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest; 

4.1.4 de Maaltijd van de Heer te vieren; 

4.1.5 de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het 

lichaam van Christus (Ef.4:12). 

4.2 Gezamenlijk en/of persoonlijk te getuigen van de Here Jezus Christus in 
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woord en daad. 

4.3 De onderlinge gemeenschap te bevorderen door het creëren van 

ontmoetings-mogelijkheden in groter en kleiner verband. 

4.4 Aandacht te geven aan en zoveel mogelijk mee te dragen in de materiële 

nood van leden, zustergemeenten en de wereld. 

 

Artikel 5 Lidmaatschap en andere verbintenissen met de gemeente 

 

5.1. Leden van de gemeente 

5.1.1. Leden van de gemeente zijn zij die op hun belijdenis dat zij Jezus 

Christus als hun persoonlijke Verlosser en Heer hebben 

aangenomen, werden gedoopt door onderdompeling en 

uitspreken, de overige leden te aanvaarden en lief te hebben als 

broeders en zusters en zich te kunnen verenigen met de Statuten 

en Richtlijnen van de gemeente. 

5.1.2. Leden van de gemeente zijn zij die door Baptisten 

zustergemeenten worden overgeschreven en zich kunnen vereni-

gen met de Statuten en Richtlijnen van de gemeente. 

5.1.3. Leden van de gemeente zijn zij die in een andere 

geloofsgemeenschap op hun belijdenis zijn gedoopt door 

onderdompeling en lid wensen te worden van de gemeente en 

instemmen met de Statuten en Richtlijnen en door de gemeente 

als lid zijn aanvaard. 

5.1.4. Ingeval om dringende gezondheidsredenen onderdompeling 

onverantwoord wordt geacht, kan daarvan door de ledenver-

gadering ontheffing worden verleend. 

5.1.5. Het lidmaatschap van de gemeente eindigt: 

5.1.5.1. Door een door het lid gevraagde overschrijving naar een 

andere Baptistengemeente of andere 

geloofsgemeenschap; 

5.1.5.2. door schriftelijk bedanken door betrokkene voor het 

lidmaatschap; 

5.1.5.3. wanneer de gemeente, op voorstel van de raad, om 

bepaalde redenen tot uitsluiting van een lid heeft 

besloten. 

 

5.2. Gastleden van de gemeente 

5.2.1. Als gastleden worden, op hun verzoek, aangemerkt zij, die 

belijdend lid zijn van kerkgenootschappen of geloofsge-

meenschappen, welke niet in de nabije omgeving van de 

gemeente aanwezig zijn. 

5.2.2. Zij dienen in te stemmen met de Richtlijnen voor de gemeente. 

5.2.3. Zij hebben geen stemrecht. 

5.2.4. Het gastlidmaatschap wordt door de raad verleend; in bijzondere 

gevallen beslist de ledenvergadering. 

5.2.5. het gastlidmaatschap eindigt: 

5.2.5.1. Door lid te worden op grond van het gestelde in artikel 

5.1.1. en 5.1.3.  



Baptistengemeente Harderwijk – Statuten en Richtlijnen voor de gemeente 6 

5.2.5.2. Door schriftelijk bedanken door betrokkene voor het 

gastlidmaatschap. 

5.2.5.3. Indien de raad om bepaalde redenen tot uitsluiting van 

een gastlid heeft besloten. De raad doet daarvan 

mededeling aan de gemeente. 

 

5.3. Vrienden van de gemeente 

5.3.1. Als vrienden worden, op hun verzoek, aangemerkt zij die, om 

door de raad aanvaarde redenen, geen lid van de gemeente zijn, 

maar wel een persoonlijke keuze voor Jezus Christus hebben 

gemaakt. 

5.3.2. Zij staan sympathiek ten opzichte van de gemeente, nemen deel 

aan gemeentelijk werk en vallen onder de pastorale zorg van 

voorganger en raad. 

5.3.3. Zij dienen in te stemmen met de Richtlijnen voor de gemeente. 

5.3.4. Zij hebben geen stemrecht. 

5.3.5. De raad is verantwoordelijk voor het van tijd tot tijd toetsen van 

de onder artikel 5.3.1. bedoelde redenen. 

5.3.6. De status van vriend eindigt: 

5.3.6.1. Door lid te worden op grond van het gestelde in artikel 

5.1.1. en 5.1.3. 

5.3.6.2. Door schriftelijk bedanken door betrokkene voor de 

status van vriend. 

5.3.6.3. Indien de raad om bepaalde redenen tot uitsluiting van 

een vriend heeft besloten. De raad doet daarvan 

mededeling aan de gemeente. 

 

Artikel 6 Levenswandel 

 

Van de leden, vrienden en gastleden van de gemeente wordt een levenswandel 

in overeenstemming met Gods Woord verwacht. Enkele aspecten daarvan zijn: 

6.1. Ieder lid, vriend en gastlid dient er zich voortdurend van bewust te zijn 

dat zijn of haar leven niet meer aan hem- of haarzelf toebehoort, dat 

Jezus Christus niet alleen het "Hoofd" is van de gemeente, maar ook de 

Heer van ieder lid afzonderlijk. 

6.2. Vanuit het bewustzijn, genoemd onder 6.1. zal ook een ieder naar 

vermogen bijdragen in de behoeften van de gemeente als geheel en van 

ieder lid, vriend en gastlid afzonderlijk. Deze behoeften kunnen zowel 

van geestelijke als materiële aard zijn (1 Thess.4:9-10, Hebr.13:16). 

6.3. Alle leden, vrienden en gastleden dienen in liefdevolle verbondenheid 

eigen en elkaars levensheiliging na te streven en te bevorderen 

(Hebr.12:14-15a) en terechtwijzingen van hen die leiding geven te 

aanvaarden (1 Thess.5:12-13). 

 

Artikel 7 De raad van de gemeente 

 

7.1 Bevoegdheden: 

De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad. 
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7.1.1 De gemeente wordt vertegenwoordigd door de raad dan wel door 

twee gezamenlijk handelende raadsleden. 

7.1.2 De raad kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de 

gemeente te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde 

vertegenwoordigt de gemeente met inachtneming van de grenzen 

van zijn volmacht.z 

Uitzondering: 

De goedkeuring van de ledenvergadering wordt vereist: 

7.1.3 v oor de aankoop van onroerend goed ten behoeve van de 

gemeente; 

7.1.4 voor verkoop of bezwaren van onroerend goed, aan de gemeente 

toebehorend; 

7.1.5 voor het aangaan van geldleningen ten laste van de gemeente; 

7.1.6 om namens de gemeente eisende of verwerende in rechte op te 

treden; 

7.1.7 om in een tegen haar ingestelde rechtsvordering te berusten, of 

een dading aan te gaan. 

7.2 Taken: 

De raad is belast met: 

7.2.1 het dienen en leiden van de gemeente; 

7.2.2 de uitvoering van besluiten die door de ledenvergadering 

genomen zijn; 

7.2.3 het beheer van haar goederen; 

7.2.4 de zorg voor haar geldmiddelen. 

7.3 Voogdijschap: 

Indien het ledental beneden de 20 gedaald is, heeft de Unie van 

Baptistengemeenten in Nederland voogdijschap over de goederen. 

Opheffing voogdijschap: 

Zodra het aantal leden groter is dan 20, eindigt het voogdijschap. 

7.4 Samenstelling: 

De raad bestaat uit oudsten. 

7.4.1 De oudsten zijn belast met het toezicht op het geestelijke leven 

en de zorg voor de behartiging van de geestelijke belangen van 

de gemeente als bedoeld in art. 4.1., 4.2., 4.3. en art. 6. 

7.5 De raad bestaat uit tenminste drie personen, die uit en door de leden van 

de gemeente gekozen worden. De voorganger maakt deel uit van de 

raad. 

7.6 De raad doet eenmaal per jaar rekening en verantwoording van het 

beheer over het afgelopen boekjaar aan de ledenvergadering. 

 

Artikel 8 Ledenvergadering 

 

Om zich te beraden op en te beslissen over de uitvoering van haar opdracht, 

komt de gemeente tenminste eenmaal per jaar, of zo vaak dit noodzakelijk 

wordt geacht, bijeen in de vergadering van leden van de gemeente. 

 

Artikel 9 Geldmiddelen 
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De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit: 

9.1. de bijdragen van de leden, gastleden en vrienden; 

9.2. collecten; 

9.3. andere baten. 

 

Artikel 10 Richtlijnen voor de gemeente 

 

10.1. De richtlijnen voor de gemeente regelen de verkiezing van de leden van 

de raad. 

10.2. Zij bevatten regelingen voor de behartiging van de godsdienstige 

belangen. 

10.3. Zij bevatten regelingen voor de inwendige ordening van de gemeente. 

10.4. De richtlijnen voor de gemeente mogen geen bepalingen bevatten die in 

strijd zijn met de Statuten. 

 

Artikel 11 Stemming 

 

11.1. Alle leden hebben stemrecht, behalve zij die op grond van art. 3.1. van 

de richtlijnen hiervan vervallen zijn verklaard. 

11.2. Besluiten, met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, zijn van 

kracht, behoudens het gestelde in de artikelen 12 en 13 van deze 

Statuten en in de artikelen 13 en 19 van de richtlijnen. Blanco stemmen 

tellen hierbij niet mee. 

 

Artikel 12 Wijzigingen van de Statuten 

 

12.1  In de Statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een 

besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de 

mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. 

12.2 De termijn tot oproepen van een zodanige vergadering bedraagt 

tenminste 7 dagen. 

12.3 Tot wijziging van de Statuten kan worden besloten met tweederde van 

het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste 

tweederde van het aantal leden tegenwoordig is. 

12.4 Is in de eerste daartoe belegde vergadering geen tweederde van de 

leden tegenwoordig, dan wordt een tweede vergadering belegd, waartoe 

alle leden schriftelijk worden opgeroepen. 

12.5 In de tweede vergadering, genoemd in 12.4., worden besluiten genomen 

met tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen 

tellen hierbij niet mee. 

 

Artikel 13 Ontbinding van de gemeente 

 

13.1. De gemeente kan te allen tijde worden ontbonden indien daartoe wordt 

besloten met tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen in een 

vergadering, waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig is. 

13.2. Is in de eerste daartoe belegde vergadering geen tweederde van de 

leden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering belegd, waartoe alle 
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leden schriftelijk worden opgeroepen en waarbij een termijn van 

tenminste veertien dagen in acht wordt genomen. 

13.3. In de tweede vergadering, genoemd in 13.2., worden besluiten genomen 

met tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen 

tellen hierbij niet mee. 

13.4. Bij ontbinding van de gemeente komen de na liquidatie resterende baten 

en bezittingen onder beheer van de Unie van Baptistengemeenten, 

gevestigd te Amsterdam, met dien verstande dat de Unie verplicht is, 

indien binnen tien jaar na ontbinding van de gemeente een nieuwe 

Baptisten gemeente in Harderwijk wordt geïnstitueerd en in de Unie van 

Baptistengemeenten opgenomen, binnen zes maanden de bedoelde 

baten en bezittingen af te dragen aan deze gemeente. 

 

Richtlijnen voor de gemeente 

 

Artikel 1 Toetreding van leden 

 

1.1. Door twee ouderlingen wordt een onderzoek ingesteld naar geloof en 

wandel van doopkandidaten.  

Is dit onderzoek bevredigend, dan worden hun namen aan de gemeente 

bekend gemaakt. 

Worden binnen een week nadien geen gegronde bezwaren bij de 

ouderlingen ingebracht, dan zal aan hen, nadat ze aan de gemeente zijn 

voorgesteld, de doop worden voltrokken.  

Vóór de doopsbediening geven de doopkandidaten getuigenis van hun 

geloof en verlangen om gedoopt te worden, door met een duidelijk "Ja" 

te antwoorden op enkele vragen betreffende geloof, doop en gemeente. 

1.2. De namen van hen die op grond van artikel 5.1.3. van de Statuten het 

lidmaatschap aanvragen, worden aan de gemeente bekend gemaakt. 

Worden binnen een week nadien geen gegronde bezwaren bij de raad 

ingebracht, dan worden zij als nieuwe leden in de gemeente opgenomen 

en welkom geheten. 

1.3. Zij die, na te zijn uitgesloten, wederopname in de gemeente hebben 

gevraagd, worden in een daartoe te beleggen ledenvergadering 

voorgedragen, waarbij door de raad zo nodig toelichting wordt gegeven. 

In deze vergadering kan de gemeente de betrokkenen als lid 

aanvaarden. 

 

 

Artikel 2 De maaltijd van de Heer 

 

2.1. Als regel viert de gemeente eenmaal per maand de maaltijd van de Heer. 

2.2. Zij die geen lid, vriend of gastlid zijn van de Baptistengemeente 

Harderwijk mogen, voor zover zij in de eigen geloofsgemeenschap niet 

van deelname aan de maaltijd zijn uitgesloten, aan de viering 

deelnemen, indien zij als antwoord op de daartoe strekkende vraag, 
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door op te staan, te kennen geven dat zij de Here Jezus Christus hebben 

aangenomen als hun persoonlijke Verlosser en Heer. Zij kunnen in het 

vervolg deelnemen, zonder tevoren op te staan. 

2.3. Indien iemand langer dan een half jaar van de onder 2.2. genoemde 

mogelijkheid gebruik maakt, zal door de raad, in een persoonlijk 

gesprek, gevraagd worden wat daarvan de reden is. 

Wanneer in dit gesprek aanvaardbare motieven aanwezig blijken te zijn 

om (nog) niet als lid, vriend of gastlid toe te treden en toch aan de 

gemeenschap deel te nemen, dan wordt dit aan de gemeente bekend 

gemaakt. 

 

Artikel 3 Corrigerende maatregelen 

 

3.1 Indien een lid, vriend of gastlid volhardt in een levenswandel, duidelijk 

afwijkend van die, omschreven in art. 3, 4 en 6 van de Statuten, dan 

kan, nadat zo mogelijk zorgvuldige en intensieve begeleiding door de 

raad heeft plaatsgevonden, de ledenvergadering op voorstel van de raad 

besluiten tot corrigerende maatregelen, bijvoorbeeld uitsluiting van 

stemrecht en van deelname aan de maaltijd van de Heer. 

3.2 Mocht tot dergelijke maatregelen worden besloten, dan wel tot 

uitsluiting worden overgegaan, dan wordt het betreffende lid, vriend of 

gastlid hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

 

Artikel 4 Ledenvergadering 

 

Ledenvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls als de raad dit nodig 

oordeelt, of op schriftelijk verzoek van 1/5 deel van de leden der gemeente. 

Het houden van een ledenvergadering moet tijdig worden bekend gemaakt. 

De agenda van een ledenvergadering wordt door de raad der gemeente 

opgesteld en tegelijk met de uitnodiging bekend gemaakt en, waar nodig, 

toegelicht. 

 

Artikel 5 Jaarvergadering 

 

5.1. Op de jaarvergadering worden verslagen uitgebracht over al de arbeid 

der gemeente. 

5.2. De penningmeester doet rekening en verantwoording over het afgelopen 

boekjaar (kalenderjaar) en biedt een jaarrekening en een begroting ter 

vaststelling aan. 

Voorts rapporteert de Financiële controlecommissie schriftelijk haar 

bevindingen over het afgelopen boekjaar. 

 

Artikel 6 Amendement 

 

6.1. Tijdens ledenvergaderingen hebben leden het recht van amendement. 

6.1.1. Het indienen van het amendement dient schriftelijk te geschieden. 

6.1.2. Het indienen van het amendement geschiedt bij voorkeur voor 

aanvang van de vergadering, maar kan ook tijdens de 
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behandeling van het betreffende agendapunt plaatsvinden. 

6.1.3. Het in te dienen amendement dient door tenminste drie 

stemgerechtigde leden ondersteund te worden. Indien op het 

moment van indienen niet duidelijk is, of het amendement 

voldoende wordt ondersteund, dient de voorzitter de aanwezige 

leden te vragen wie het amendement ondersteunen. Indien 

minder dan drie leden het amendement ondersteunen wordt het 

niet ontvankelijk verklaard. 

6.1.4. Het aan te bieden amendement dient de hoofdlijnen van het 

ingebrachte voorstel te volgen. Indien het naar het oordeel van de 

raad wel van de hoofdlijnen afwijkt, wordt het amendement niet 

ontvankelijk verklaard. 

 

Artikel 7 De financiële controlecommissie 

 

De financiële controlecommissie bestaat uit twee leden van de gemeente, 

zijnde geen raadsleden, die op voorstel van de raad door de ledenvergadering 

worden gekozen. 

De verkiezing geldt voor twee jaar. 

Ieder jaar treedt een lid af en kan dat jaar niet worden herkozen. 

 

Artikel 8 Gemeenteavonden 

 

Gemeenteavonden worden door de raad belegd en dragen een informatief 

karakter. 

Deze avonden zijn toegankelijk voor leden, gastleden en vrienden van de 

gemeente. 

 

Artikel 9 De raad van de gemeente 

 

9.1 Leden van de raad zijn zij, die door de leden van de gemeente als 

oudsten zijn gekozen. 

9.2 De oudsten komen tenminste eenmaal per maand in vergadering 

bijeen. 

9.3 Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een notulist. 

9.4 Indien zij er niet in slagen uit hun midden een notulist te benoemen, 

kunnen zij overgaan tot het aanstellen van een notulist van buiten de 

raad. Deze notulist dient bij aanstelling tenminste één jaar lid te zijn 

van de Baptistengemeente Harderwijk. 

9.5 Deze notulist dient uiterst zorgvuldig om te gaan met hetgeen 

gedurende de uitoefening van deze taak aan hem/haar wordt 

toevertrouwd. 

 

Artikel 10 Dagelijks bestuur 

 

10.1. Samenstelling: 

Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van 

oudsten, terwijl de voorganger uit hoofde van zijn functie lid is van het 
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Dagelijks Bestuur. Uit zijn midden kiest het Dagelijks Bestuur een 

voorzitter. 

10.1.1. Rol Dagelijks bestuur: 

10.1.1.1. Heeft besluitvormingsbevoegdheid bij calamiteiten. 

10.1.1.2. Stelt de agendapunten vast voor de gezamenlijke 

raadsvergaderingen van oudsten en diakenen. 

10.2. De voorzitter: 

De raad kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter leidt de 

raadsvergadering en leidt het Dagelijks Bestuur. 

De voorzitter kan tevens de ledenvergaderingen leiden.  

Indien dit niet gewenst of om praktische redenen niet uitvoerbaar is, 

voorziet de raad uit zijn midden voor de betreffende vergaderingen in 

een voorzitter. 

10.3. De secretaris: 

De raad kiest uit zijn midden een secretaris. De secretaris is 

verantwoordelijk voor het taakveld communicatie.  Het taakveld 

communicatie houdt de ledenadministratie en het archief bij, is 

verantwoordelijk voor het notuleren van vergaderingen, voert indien 

nodig en gewenst de correspondentie en verzorgt het jaarverslag. 

10.4. De penningmeester: 

De raad kiest uit zijn midden een penningmeester. De penningmeester 

is eindverantwoordelijk voor het taakveld financiën. Het taakveld 

financiën behartigt de financiële aangelegenheden en kwijt zich van zijn 

taak overeenkomstig de volgende bepalingen: 

10.4.1. Het taakveld is verantwoordelijk voor het financiële beheer 

binnen het raam van de door de gemeente vastgestelde 

jaarbegroting, in overleg met de raad. 

10.4.2. Het taakveld financiën is verantwoordelijk voor het vaststellen 

van de jaarlijkse begroting, in overleg met de raad. 

10.4.3. Binnen de raad is de penningmeester de eerst verantwoordelijke 

om de gemeente op te wekken tot offervaardigheid. 

10.4.4. De penningmeester en het taakveld financiën zijn aan de 

gemeente verantwoording verschuldigd voor het gevoerde 

financiële beheer en brengen op de jaarvergaderingen verslag 

daarvan uit.. 

10.4.5. Elk kwartaal biedt het taakveld financiën de raad een financieel 

overzicht aan, waaronder tenminste een overzicht van de stand 

van zaken met betrekking tot de budgetten. 

 

Artikel 11 Verkiezing van leden van de raad 

 

11.1. Zittingsduur 

De leden van de raad worden gekozen voor een periode van 3 jaar. 

Elk jaar treedt een deel van de raad volgens rooster af. Een aftredend 

raadslid kan zich direct herkiesbaar stellen voor een tweede periode van 

3 jaar. 

In het jaar volgend op de raadsperiode is betrokkene niet herkiesbaar. 

11.2. Tijdstip van de verkiezingen 
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De periodieke verkiezing van raadsleden vindt, zo mogelijk, plaats in het 

begin van elk kalenderjaar. 

11.3. Methodiek 

De stemming geschiedt per referendum. 

11.4. Tussentijdse vacatures 

In een tussentijds ontstane vacature zal zo spoedig mogelijk worden 

voorzien. 

De in deze vacature gekozene is aftredend op het tijdstip dat de periode 

van de uitgetredene zou zijn beëindigd. Het intredende raadslid kan 

zich aansluitend herkiesbaar stellen voor een eenmalige periode van 3 

jaar met inachtneming van het gestelde in art. 11.1. van de richtlijnen. 

11.5. Voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen 

11.5.1. Verkiesbaar zijn alle leden, die de leeftijd van 23 jaar hebben 

bereikt. 

11.5.2. Op kandidaten mogen geen corrigerende maatregelen van 

toepassing zijn. 

11.5.3. Kandidaten dienen tenminste twee jaar lid te zijn van een bij 

de Unie aangesloten gemeente, waarvan minimaal één jaar van 

de plaatselijke gemeente. 

11.5.4. Van familieleden in de eerste graad kan slechts 1 lid 

gelijktijdig zitting hebben in de raad. Dit geldt tevens voor de 

van buiten de raad aangestelde notulist en functionarissen 

buiten de raad, die aangesteld zijn om de penningmeester bij 

te staan. 

11.6. Kandidaatstelling 

11.6.1. De raad zoekt voor de vervulling van vacatures geschikte 

personen en vraagt hun zich beschikbaar te stellen als 

kandidaat-ouderling resp. kandidaat-diaken. 

11.6.2. Ieder stemgerechtigd gemeentelid kan desgewenst voor elke 

vacature aanvullend een persoon als mogelijke kandidaat 

opgeven. 

Hiertoe gaat de kandidaatstelling door de raad vergezeld van 

een door de secretaris gewaarmerkte invulstrook. 

Ingeleverde invulstroken, waarop per vacature meer dan één 

naam is vermeld, zijn ongeldig. 

11.6.3. Personen die op deze wijze door 8 of meer gemeenteleden zijn 

genoemd, worden door de raad aangezocht zich beschikbaar 

te stellen en worden, bij bereidverklaring, aan de lijst van 

kandidaten toegevoegd. 

11.7. Verkiezing tot raadslid 

11.7.1. Ieder stemgerechtigd gemeentelid ontvangt de definitieve lijst 

van kandidaten, waarop vermeld staat in welke vacature moet 

worden voorzien. 

Deze lijst gaat vergezeld van een namens de secretaris 

gewaarmerkt stembiljet, waarop het gemeentelid zijn/haar 

stem kan uitbrengen op ten hoogste één kandidaat per 

vacature. 
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Stembiljetten waarop per vacature op meer dan één kandidaat 

wordt gestemd, zijn ongeldig. Zo ook blanco stembiljetten. 

11.7.2. Gekozen zijn die kandidaten, die meer dan de helft van het 

aantal uitgebrachte geldige stemmen hebben. 

11.7.3. Indien er meer kandidaten beschikbaar zijn dan het aantal 

vacatures, dan zijn/is de kandidaten/kandidaat met het 

hoogste aantal stemmen in de vacature(s) gekozen. 

11.7.4. Indien voor een vacature slechts één kandidaat kan worden 

aangewezen en de vacature, naar het oordeel van de raad, niet 

langer onvervuld kan blijven, spreekt de gemeente zich bij 

referendum voor of tegen de benoeming tot raadslid van die 

kandidaat uit. 

11.8. Bijzondere situaties 

11.8.1. Wijst, naar het oordeel van de raad, de gehouden stemming 

uit, dat er te weinig eenstemmigheid is in de gemeente om 

met de verkiezing verder te gaan, dan kan de 

ledenvergadering op voorstel van de raad besluiten een 

vacature tijdelijk onvervuld te laten. 

Het aantal raadsleden mag daarbij niet beneden het in de 

Statuten aangegeven minimum komen. 

 

Artikel 12 De voorganger 

 

De voorganger dient de gemeente in het bijzonder door de prediking en de 

pastorale zorg. 

Tevens geeft hij leiding aan de pastorale activiteiten van de raad. 

 

Artikel 13 Beroepen van een voorganger 

 

13.1. Bij het beroepen van een voorganger zal het reglement inzake 

voorgangers van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland in acht 

worden genomen. 

13.2. Procedure om te komen tot een beroep 

13.2.1. De raad stelt een profielschets op van een gewenste 

voorganger en legt deze in een ledenvergadering voor ter 

goedkeuring. 

13.2.2. Aspirant kandidaten voor de vacante predikantsplaats zijn zij, 

die daartoe door tenminste drie leden van de raad worden 

voorgedragen of tenminste door drie leden van de gemeente 

worden voorgesteld. 

13.2.3. De kandidaatstelling door leden der gemeente dient 

schriftelijk te geschieden. 

13.2.4. De raad stelt daarna een eerste onderzoek in naar de 

beschikbaarheid van de voorgestelde kandidaten en meldt het 

resultaat aan de ledenvergadering. 

13.2.5. De raad draagt in die ledenvergadering maximaal 2 aspirant 

kandidaten voor als kandidaat voor het voorgangerschap. 

Deze voordracht moet door tenminste tweederde van het 
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aantal leden van de raad worden gesteund. Tevens brengt de 

raad een advies uit over ieder der aspirant kandidaten. 

13.2.6. Tijdens de ledenvergadering besluit de gemeente welke van de 

aspirant kandidaten kandidaat gesteld worden. De 

kandidaatstelling vindt plaats middels schriftelijke stemming 

en bij absolute meerderheid van stemmen. 

13.2.7. De raad stelt een beroepingscommissie van 5 leden samen, 

bestaande uit 2 leden van de raad en 3 gemeenteleden. De 

samenstelling van de commissie doet recht aan het profiel van 

de gemeente. De raad legt de samenstelling van de 

beroepingscommissie ter goedkeuring voor aan de 

ledenvergadering. 

13.3. Werkwijze beroepingscommissie 

13.3.1. De beroepingscommissie stelt verder onderzoek in naar de 

kandidaten. 

Daarbij wordt onderzocht of de kandidaten passen bij de 

profielschets en de belevingskleur van de gemeente. 

13.3.2. De beroepingscommissie brengt verslag van haar bevindingen 

uit aan de raad en geeft een preadvies. Daarna bepaalt de raad 

zijn oordeel over de onderzochte kandidaten en formuleert 

een preadvies aan de gemeente. Dit preadvies moet gesteund 

worden door tweederde van het aantal leden van de raad. 

13.3.3. De beroepingscommissie brengt daarna verslag uit aan een 

daartoe te houden ledenvergadering. De raad licht in deze 

ledenvergadering zijn preadvies toe. 

13.4. Het beroepen van een voorganger vindt plaats tijdens een daartoe te 

houden ledenvergadering, voorafgegaan door een stemming per 

referendum. 

13.5. Beroepen is de kandidaat op wie tenminste tweederde van het aantal 

geldige stemmen is uitgebracht. 

13.6. De gemaakte afspraken tussen de raad en de te beroepen voorganger 

worden in een bevestigend schrijven vastgelegd. 

 

Artikel 14 Voorganger in bijzondere dienst 

 

De gemeente kan een voorganger in bijzondere dienst beroepen. Daarbij wordt 

de plaats van deze voorganger binnen de gemeente nader bepaald. 

 

Artikel 15 Pastorale medewerkers 

 

15.1 De oudsten worden voor het pastoraat bijgestaan door de taakveldleider 

pastoraat, die door de raad wordt aangesteld. 

15.2 Bij aanstelling dient de taakveldleider pastoraat lid te zijn van  de 

Baptistengemeente Harderwijk. 

15.3 De taakveldleider pastoraat zoekt voor de vervulling van deze taak 

geschikte pastorale medewerkers en vraagt hen zich beschikbaar te 

stellen voor deze taak. 
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15.3.1 De te benoemen pastorale medewerker moet affiniteit hebben 

met pastoraal werk en bereid zijn zich te laten toerusten. 

15.4 De raad doet mededeling aan de gemeente over zijn voornemen een 

taakveldleider pastoraat aan te stellen. 

15.5 De raad draagt zorg voor een goede taakomschrijving. 

15.6 De raad is verantwoordelijk voor de toerusting en/of (bij)scholing van de 

pastorale medewerker. 

15.7 De raad is eindverantwoordelijke voor het pastoraal team. 

15.8 De pastorale medewerker dient uiterst zorgvuldig om te gaan met 

hetgeen gedurende de uitoefening van deze taak aan hem/haar wordt 

toevertrouwd. 

15.9 Eens per kalenderjaar wordt er geëvalueerd in een gesprek tussen de 

raad en de taakveldleider pastoraat. 

 

Artikel 16 Stemmen bij volmacht 

 

16.1 Ingeval van schriftelijke stemming ter ledenvergadering is bij 

aangetoonde noodzaak stemmen bij volmacht mogelijk. 

16.2 Elk lid kan slechts één volmacht aanvaarden. 

16.3 De raad draagt zorg voor volmachtformulieren. 

16.4 De verlening van volmacht geschiedt bij ondertekende verklaring, welke 

vóór aanvang van de vergadering aan de secretaris dient te worden 

overgelegd. 

 

Artikel 17 Taakvelden 

 

17.1 De activiteiten in de gemeente die onder verantwoordelijkheid van de 

raad vallen, worden georganiseerd in taakvelden. 

17.2 De taakvelden worden geleid door taakveldleiders, die daartoe onder 

eindverantwoordelijkheid van de raad bevoegdheden hebben. 

17.3 Bij aanstelling dient de taakveldleider lid te zijn van  de 

Baptistengemeente Harderwijk. 

17.4 De raad zoekt  hiervoor geschikte personen en vraagt hen zich als 
taakveldleiders beschikbaar te stellen. 

17.5 De raad kan voor specifieke taakvelden, zoals bijvoorbeeld financiën en 
secretariaat, naast taakveldleiders ook andere geschikte personen als 
functionarissen met gedelegeerde taken en bevoegdheden onder 
verantwoordelijkheid van de raad aanstellen. 

17.6 Indien de raad besluit tot het aanstellen van een taakveldleider of 
functionaris, draagt de raad deze voor aan de gemeente. Indien er niet 
binnen 14 dagen gegronde bezwaren zijn ingediend, kan de raad 
overgaan tot de aanstelling.   
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17.7 De taakveldleider of functionaris dient uiterst zorgvuldig om te gaan 
met hetgeen gedurende de uitoefening van deze taak aan hem/haar 
wordt toevertrouwd. 

 

Artikel 18 Onvoorziene situaties 

 

In gevallen waarin de richtlijnen niet voorzien, beslist de raad. 

 

Artikel 19 Wijziging van de richtlijnen 

 

19.1 In de richtlijnen kan geen verandering worden aangebracht dan door een 

besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de 

mededeling dat aldaar wijziging van de richtlijnen zal worden 

voorgesteld. 

De termijn voor het oproepen tot een zodanige vergadering bedraagt 

tenminste 7 dagen. 

19.2 Tot wijziging van de richtlijnen kan worden besloten met tweederde van 

het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering die daartoe, met 

inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, is bijeen geroepen. 

 

 

 

 

 

De Statuten en Richtlijnen, vastgesteld op 17 november 1988, zijn laatstelijk 

gewijzigd in een daartoe bijeen geroepen ledenvergadering, welke heeft 

plaatsgevonden op 13 december 2015. 

 

 

 

 


