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NAAM EN ZETEL
Artikel 1
Het kerkgenootschap, hierna te noemen “de gemeente”, draagt de naam:
“VOLLE EVANGELIE GEMEENTE OPSTANDINGSKERK”.
De gemeente is gevestigd in Leeuwarden.
GRONDSLAG
Artikel 2
De gemeente stelt zich op de grondslag van de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde en
onfeilbare Woord van God voor alle tijden en culturen;
a. de gemeente kent Jezus Christus als de Hoeksteen. Hij is het hoofd der Gemeente;
b. de gemeente kent de doop door onderdompeling;
c. de gemeente kent de doop met de Heilige Geest.
DOEL
Artikel 3
De gemeente stelt zich tot doel door de verkondiging van Gods Woord mensen te brengen tot geloof in Jezus
Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar, onder de leiding van de Heilige
Geest.
De gemeente streeft ernaar dit Woord in alle opzichten zo nauwgezet mogelijk gestalte te geven, niet op
wettische, maar op levende wijze, zoals de Heilige Geest ons leert, in navolging van Jezus Christus.
Artikel 4
De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
a. het houden van wekelijkse samenkomsten, waar de verkondiging van Gods Woord centraal staat;
b. te dopen door onderdompeling;
c. de viering van het Heilig Avondmaal;
d. het organiseren en bevorderen van bidstonden, Bijbelstudies en kringavonden;
e. het organiseren en bevorderen van kinder-, tiener- en jeugdwerk;
f. het bieden van pastorale hulpverlening;
g. het bevorderen en organiseren van evangelisatie-activiteiten;
h. het ondersteunen van zendelingen en evangelisten;
i. overige wettelijke geoorloofde middelen welke de doelstelling bevorderen.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5
Voorwaarden
Het lidmaatschap staat open voor een ieder die:
a. door een oprechte belijdenis getuigt Jezus Christus aangenomen te hebben als zijn/haar
persoonlijke Verlosser en Heer;
b. de grondslag van de gemeente onderschrijft;
c. trouw is in het bijwonen van de samenkomsten, zowel zondags als door de week;
d. bereid is naar vermogen financieel bij te dragen;
e. bereid is om in kwaliteiten en talenten in alle arbeid in de gemeente bij te dragen.
Artikel 6
Aanmelding
Aanmelding dient schriftelijk plaats te vinden bij de broederraad.
Artikel 7
Beëindiging
Het lidmaatschap eindigt bij:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
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c.

schriftelijke opzegging door de broederraad indien van de gemeente op Bijbelse gronden
redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

BESTUUR
Artikel 8
Broederraad
a. de broederraad is belast met het bestuur van de gemeente;
b. de broederraad bestaat uit tenminste 5 leden;
c. in de broederraad hebben zitting:
1. de voorganger;
2. de oudsten;
d. de voorganger maakt op grond van zijn functie deel uit van de broederraad;
e. een oudste wordt op voordracht van de broederraad gekozen uit de leden van de gemeente;
f. een oudste wordt benoemd voor onbepaalde tijd;
g. de voorganger treedt op als voorzitter;
h. de broederraad kiest uit haar midden een secretaris;
i. de broederraad stelt een penningmeester aan op basis van deskundigheid. De penningmeester kan
deel uit maken van de broederraad. Maakt de penningmeester geen deel uit van de broederraad,
dan verricht deze zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de broederraad;
j. de broederraad is bevoegd om een oudste uit zijn functie te ontheffen wegens dringende redenen
die verband houden met de belangen en/of het doel van de gemeente, waarbij een besluit alleen
met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de stemmen van alle overige broederraadsleden
genomen kan worden;
k. het broederraadslidmaatschap eindigt voorts:
1. op eigen verzoek;
2. bij beëindiging lidmaatschap van de gemeente;
3. bij overlijden;
l. de broederraad vergadert tenminste viermaal per jaar;
m. besluiten zowel over personen als over zaken kunnen met een gewone meerderheid van de
stemmen van alle broederraadsleden genomen worden;
n. de broederraad behoeft voor het (doen) verrichten van de volgende rechtshandelingen
voorafgaande toestemming van de gemeentevergadering:
1. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen;
2. het aangaan van overeenkomsten waarbij de gemeente zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een ander verbindt;
3. het fuseren met andere gemeenschappen;
o. de voltallige broederraad, danwel de voorzitter en de secretaris van de broederraad, of hun
plaatsvervangers, vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte. De broederraad kan de
penningmeester bij volmacht de bevoegdheid verlenen de gemeente te vertegenwoordigen voor de
in die volmacht bepaalde handelingen en voorts onder de bepalingen zoals in deze volmacht op te
nemen.
Artikel 9
Gemeentevergadering
a. een vergadering van de leden der gemeente wordt tenminste éénmaal per jaar gehouden en voorts zo
vaak als de broederraad dit wenselijk acht;
b. wanneer een aantal van tenminste één/derde (1/3) van het totaal aantal leden der gemeente daartoe de
wens te kennen geeft, kan een buitengewone vergadering worden uitgeroepen. Aan de broederraad
wordt de wens daartoe schriftelijk medegedeeld, onder opgave van de ter vergadering te behandelen
agenda.
Mocht door de broederraad aan een dergelijk verzoek tot oproeping geen gehoor worden gegeven
binnen veertien dagen nadat zij kennis heeft genomen dan wel had kunnen nemen van het verzoek,
dan kan door de leden zelf tot oproeping worden overgegaan en wel schriftelijk en onder opgave van de
te behandelen agenda.
Op een dergelijke vergadering wordt door de leden uit hun midden een voorzitter gekozen;
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c.

voor het nemen van besluiten moet tenminste de meerderheid van het aantal stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
d. over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter anders besluit;
e. stemrecht hebben leden van achttien (18) jaar en ouder.
Elk lid heeft één stem;
f. blanco stemmen zijn ongeldig;
g. besluiten worden genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Bij staken der stemmen vindt herstemming plaats. Staken de stemmen in de tweede stemming
opnieuw, dan beslist de voorzitter.
GELDMIDDELEN
Artikel 10
Verkrijging
a. De geldmiddelen van de gemeente worden verkregen uit:
1. bijdragen van de leden;
2. schenkingen, legaten en erfstellingen;
3. andere wettig verkregen baten.
b. Erfstellingen kunnen door de gemeente slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Artikel 11
Beheer
a. het dagelijks beheer van de financiën berust bij de penningmeester;
b. de financiën van het zendingsfonds van de gemeente kunnen worden beheerd door een aparte
penningmeester. De penningmeester kan deel uitmaken van de broederraad. Maakt de penningmeester
geen deel uit van de broederraad, dan verricht deze zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid
van de broederraad;
c. bezittingen, andere dan geldmiddelen, worden beheerd door de broederraad;
d. jaarlijks wordt, binnen drie maanden na het einde van het boekjaar, door beide penningmeesters
onder overlegging van een staat van baten en lasten en een balans rekening afgelegd over het door
hen gevoerde financiële beheer;
e. de broederraad laat deze rekening en verantwoording door een kascommissie onderzoeken;
f. deze kascommissie bestaat uit twee personen, die geen deel mogen uitmaken van de broederraad;
g. jaarlijks wordt in een vergadering van de leden der gemeente door de penningmeester verslag
uitgebracht.
Goedkeuring van het financiële verslag door de vergadering, nadat de kascommissie haar bevindingen
aan de vergadering heeft kenbaar gemaakt, strekt de penningmeester tot décharge, voor zover het
betreft zijn in het verslag opgenomen beheer;
h. in dezelfde vergadering van de leden der gemeente wordt een nieuwe kascommissie benoemd voor het
komende financiële jaar.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING GEMEENTE
Artikel 12
Wijziging
a. de statuten van de gemeente kunnen worden gewijzigd op voorstel van de broederraad;
b. een besluit tot wijziging der statuten wordt genomen in een vergadering van de leden der gemeente,
waar tenminste twee/derde (2/3) van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is;
c. een besluit tot wijziging der statuten wordt genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen;
d. is het vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen twee weken na de eerste
vergadering een tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden kan
worden besloten tot wijziging der statuten conform het wijzigingsvoorstel, zoals dat in de oproep tot de
eerste vergadering was vermeld, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen.
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Artikel 13
Ontbinding
a. het in artikel 12 bepaalde geldt in overeenkomstige zin voor een besluit tot ontbinding van de gemeente;
b. bij eventuele ontbinding zal een na liquidatie resterend batig saldo worden bestemd voor een met de
grondslag en het doel van de gemeente overeenstemmend doel, dat zal worden vastgesteld door de
broederraad of bij gebreke daarvan door de liquidateuren.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 14
a. de broederraad kan een huishoudelijk reglement opstellen, ter regeling of nadere uitwerking van
hetgeen niet of niet volledig in deze statuten is bepaald;
b. dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten, de wet of
de Bijbel.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 15
In elk geval waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien en bij verschil van mening over
de toepassing van de statuten of het huishoudelijk reglement, beslist de broederraad.
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