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Ontstaansgeschiedenis
De Vrije Evangelische Gemeente Elburg vindt haar oorsprong in Oldebroek.
In het begin van de negentiende eeuw droeg het godsdienstig leven op de
Noord-West Veluwe een liberaal stempel. Men dacht in hoofdzaak aan het
materiële, leefde enigszins ruw en oppervlakkig en deed niet veel aan
kerkbezoek. Dit veranderde geheel gedurende de periode, dat ds. Joh.
Montijn hier als predikant van de hervormde gemeente werkzaam was. Hij
werd in 1822 beroepen en verrichtte tot zijn dood, in 1849, zijn arbeid met
veel zegen. In zijn prediking drong hij aan op grotere ernst in het geestelijk
en zedelijk leven. Hij was streng calvinistisch, maar had daarbij een warm
hart. Zijn invloed was groot en velen kwamen tot meerdere geloofskennis.
Op de “gezelschappen” werden zijn preken besproken, eventuele
geloofszaken en belijdenisstukken. Velen kwamen in de volgende jaren tot
geloofsbezinning en in de gezelschappen werd veel gesproken over de
noodzakelijkheid van persoonlijke bekering.
Later kwam er een scheiding in de gezelschappen, de ene groep hield zich
bij de streng calvinistische richting en de andere kwam tot meer vrijere
evangelische opvattingen. Deze laatste groep noemde men de mensen van
het lichte geloof. Waarschijnlijk werd o.a. het werk van ds. Witteveen door
deze groepen gesteund. Zo werd er door de prediking van ds. Montijn en de
gezelschappen de akker “voorbewerkt” die later de vrucht van een grote
geestelijke opwekking zou dragen.
Deze opwekking, waaraan de naam van ds. L.H.A. Bähler verbonden is,
kwam in 1876. Ds. Bähler, die in 1870 uit Kesteren naar Oosterwolde bij
Oldebroek kwam, was een “zeldzaam begaafd en zeer breed bestudeerd en
ontwikkeld man”. Hij bezocht met o.m. ds. Huët van Nunspeet, dr. A.
Kuyper en ds. J.G. Smitt van Amsterdam de Brighton-conferenties in
Engeland, waar de “heiligmaking door geloof en bekering” werd gepredikt.
Teruggekomen in Oosterwolde preekte hij daar en in Oldebroek, waar de
bodem in vroegere jaren reeds was toebereid, de bekering en de heiliging
des levens in Christus Jezus door de kracht van de Heilige Geest. Velen, die
bij het star-calvinisme van de hervormde gemeente geen bevrediging
vonden, waren vatbaar voor deze troostende boodschap, waarop ds. Bähler
de nadruk legde; “Het gaat niet om de bekering tot de belijdenisgeschriften
van de kerk, maar om de bekering des harten tot de Here Jezus Christus”.
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“Opdat Christus gestalte in U krijge”. “Hij verlost en voert tot zieleblijdschap en redt uit zeer donkere, dogmatische zondebenauwenis!”
Velen kwamen tot het geloof in Christus Jezus en begonnen hun leven te
wijden aan Hem en aan Zijn dienst. In de “gezelschappen” in wijde omtrek
werden deze dingen besproken.
De verkondiging van het “evangelie van genade” en “de verlossing door Zijn
bloed” ondervond veel bestrijding. Ds. Bähler en de zijnen kregen veel
tegenstand, werden vaak bedreigd en verkeerden soms in levensgevaar. Na
zijn vertrek naar Lage Zwaluwe, in 1880 en vandaar in 1881 naar Groningen,
waar hij bleef tot zijn emeritaat in 1907, ging de beweging in OosterwoldeOldebroek voort.
Men kwam tot stichting van de vereniging “Luctor et Emergo”. Men hield
bidstonden, deed aan openluchtwerk, offerde voor de zending, stichtte
jongelings-, meisjes- en zangvereniging en hield op verschillende plaatsen in
de omtrek zondagsschool.
Een eigen gebouwtje was noodzakelijk. Op 23 oktober 1893 wijdde ds.
Bähler het eigen gebouwtje in. Op zeer hoge leeftijd is ds. Bähler in 1932 in
Paterswolde overleden.
“Luctor” was een vrije evangelisatie. De leden van de vereniging gingen bij
hervormde predikanten hier in de omgeving ter catechisatie en deden
belijdenis in de hervormde gemeente. Hun kinderen werden daar gedoopt
en ingeschreven. Naast de eigen samenkomsten werden ook vaak de
diensten in de hervormde gemeenten bezocht.
In het eigen gebouw spraken eenvoudige lekenbroeders, vaak afgewisseld
door voorgangers van allerlei nuancering van elders; na de opwekking van
1905 ook veel opwekkingspredikers.
Ook dienden vele vrije-evangelische voorgangers in de loop der jaren in
“Luctor”. Uit “Luctor” zijn vele arbeiders voor de arbeid in Gods Koninkrijk
voort gekomen, zij dienden o.a. in de zending en in de Vrije Evangelische
gemeenten.
In 1930 kwam de splitsing. Tot hiertoe had men altijd getracht te arbeiden
in hervormde geest, de belijdenis der vaderen in grote lijnen te handhaven
en daardoor de Nederlands Hervormde Kerk te corrigeren en aan te vullen.
In de plaatselijke hervormde gemeenten heerste de ultra gereformeerde
bondsgedachte. De leden van “Luctor” konden het met deze prediking niet
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eens zijn. Men voelde zich bezwaard om nu wel de sacramenten (Heilige
Doop en Heilig Avondmaal) in deze kerk te gebruiken, terwijl zij de prediking
in de hervormde gemeenten steeds meer begonnen te verzuimen, daarom
werd besloten in het eigen gebouw, door geordende voorgangers, de
kinderen van de leden te laten dopen.
Natuurlijk kwam men op deze wijze buiten de Nederlands Hervormde Kerk
te staan en werd men geestelijk dakloos. Het lag voor de hand, gezien de
ontstaansgeschiedenis, dat men contact zocht met de gemeenten
aangesloten bij de “Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland”.
Niet alle leden van “Luctor” konden daarin van harte meegaan, maar op
zondag 18 mei 1930 werden 17 broeders en zusters door ds. W.D. Linthout
bevestigd in “Luctor” en voorlopig als leden van de Vrije Evangelische
Gemeente te Hilversum ingeschreven.
Hiermede ontstond de “Vrije Evangelische Kring” te Oldebroek. Op 24 juli
1930 werd de eerste ledenvergadering gehouden. Besloten werd o.m. om
op zondag 27 juli godsdienstoefening te houden op de grote deel van de
boerderij van br. Beert Fikse.
Er waren nu naast elkaar twee groepen: de “Luctor-groep” en de “Vrije
Evangelische groep”.
Op 20 december 1930 werd tot stichting van een “Vrije Evangelische
Gemeente” te Oldebroek besloten. Op deze vergadering werden ook de
eerste ambtsdragers verkozen, die op zondag 1 januari 1931 door ds. Joh. J.
van Petegem werden bevestigd.
Met geloof en durf werd ds. A. Waardenburg, predikant bij de Vrije
Evangelische Gemeente te Wemeldinge, aangezocht de herdersstaf in de
gemeente op te nemen. Op 1 juli 1931 begon hij zijn arbeid te Oldebroek.
De ruimte bij br. Fikse bleek te klein, omdat vele Luctor-bezoekers nu de
samenkomsten van de Vrije Evangelische Gemeente bezochten. Met het
bestuur van “Luctor” werd overeengekomen, waar de uitgetreden leden
toch ook een zeker recht hadden op het gebouw, om beurten ’s zondags in
het gebouw samenkomsten te houden. Al spoedig bleek, dat dit maar een
tijdelijke oplossing was.
Met de moed des geloofs besloot de kleine groep een eigen kerk te
bouwen. Op 24 augustus 1931 werd de eerste steen gelegd en op 3
december werd de kerk waarin 350 tot 400 zitplaatsen waren, ingewijd.
4

Er zijn in Oldebroek diverse verbouwingen geweest, en in maart 1990 kreeg
de kerk in Oldebroek zijn huidige vorm en inrichting.
In het jaarverslag van 1942 van de VEG Oldebroek wordt melding gemaakt
van bijbellezingen in Elburg.
In 1944 en 1945 zijn er ’s zondags om 17.00 uur diensten gehouden in het
huis van de heer Schouten.
Kort na de oorlog werden de bijbellezingen en evangelisatiebijeenkomsten
in Elburg hervat op de dinsdagavond, eerst maandelijks en later wekelijks
Op meerdere locaties in de binnenstad kwam men bijeen. Op 27 en 28
januari 1954 is in Elburg de eerste conferentie gehouden. Vanaf 1959 reed
er in de wintermaanden op zondag een bus naar de diensten in Oldebroek.
Op 1 maart 1962 is in Elburg gestart met middagdiensten om 17.00 uur en
die werden gehouden in de Synagoge. Tussen 1969 en 1983 werd er gekerkt
in het lokaal aan de Bloemstraat en van 1983 tot 1989 in het Hervormd
Kerkelijk Centrum.
Met ingang van 1 januari 1989 wordt het gebouw “Luctor et Emergo” aan
de Beekstraat gehuurd en wordt er gestart met morgen- en
middagdiensten.
In 1994 is begonnen met de bouw van een nieuwe kerk aan de Boterbloem.
De eerste steen is op 24 december 1994 gelegd. Het gebouw werd in de
loop van 1995 in gebruik genomen en heeft ruim 400 zitplaatsen. In de
jaren hierna is de wijkgemeente Elburg gestaag gegroeid. De opbouw van
eigen verenigingsleven en jeugdwerk heeft zich sterk ontwikkeld. Als gevolg
hiervan zijn in Elburg steeds meer taken zelfstandig uitgevoerd en groeide
de wijkgemeente Elburg naar een omvang van ruim 1000 zielen bestaande
uit ca. 350 leden en ca. 700 vrienden.
Gezien de totale groei van de gemeente, zowel in Oldebroek als in Elburg, is
door een commissie een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om
Elburg volledig te verzelfstandigen. Op de ledenvergadering van 27
november 2001 is het principebesluit genomen om te komen tot een
zelfstandige Vrije Evangelische Gemeente in Elburg en om een eigen
voorganger te beroepen.
Op 19 november 2002 is door de leden besloten deze verzelfstandiging in te
laten gaan per 1 januari 2003. In dezelfde ledenvergadering is een
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convenant vastgesteld waarin goede afspraken zijn gemaakt over de
verhoudingen en de onderlinge samenwerking op een aantal deelgebieden.
De ingangsdatum van het convenant is bepaald op 1 januari 2003 en de
looptijd is drie jaar. Op 10 december 2002 is de stichtingsvergadering
gehouden van de zelfstandige Vrije Evangelische Gemeente Elburg en is het
bestaande reglement van Oldebroek ook door Elburg vastgesteld.
Op 27 juni 2011 is een ledenvergadering gehouden van de Vrije
Evangelische Gemeente Elburg en is het huidige reglement vastgesteld.
Zo heeft de gemeente de grootse taak om het “evangelie van Gods
genadewerk in Christus Jezus” uit te dragen, op zich genomen. Naar haar
geschiedenis is zij opwekkingsgemeente, naar haar roeping
zendingsgemeente.
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Beginselverklaring
De Vrije Evangelische Gemeente bestaat als een vrije en zelfstandige
vereniging van gelovigen in Christus Jezus, samengekomen door belijdenis
van de Levende Heiland, welke geopenbaard is door de Heilige Schriften, als
onze God en Zaligmaker, Die Zich een Gemeente vergadert uit alle
geslachten en talen en volken, door middel van de prediking van het Woord,
als het orgaan van de Heilige Geest.
Om als lid tot deze gemeente te kunnen toetreden is het dus onmisbaar tot
persoonlijk geloof in de Heiland te zijn gekomen, en het voornemen te
hebben bij Hem te blijven, en zich daartoe aan de leiding en tucht van de
Heilige Geest te onderwerpen.
Gelovende, dat God niet alleen het verbond opricht met de gelovigen, maar
ook met hun zaad, worden de kinderen van de gelovigen gedoopt naar het
bevel van de Heer, en treden ze ook, als disgenoten tot de tafel van de Heer
toe, zodra zij het Amen op hun Doop hebben gesproken door het belijden
van hun en onze Heiland.
Gelijk het toetreden tot onze gemeente een daad van vrijwilligheid is, zo
wordt ook verwacht, dat ieder, die niet meer met de beginselen van de
gemeente overeenstemt, zich ook vrijwillig zal terugtrekken. Bij een handel
en wandel tegen de bevelen van God, wordt de tucht toegepast, op het
voetspoor, gewezen in Matth. 18:15-18. Dewijl uitwendige afwijking het
gevolg is van inwendige, zo wordt, om beide te voorkomen, de tucht van de
Heilige Geest op de voorgrond geplaatst.
De aard van onze gemeente wordt bepaald door de beginselen, waaruit de
eerste Christelijke gemeente leefde, en die door de Kerkhervorming van de
16e eeuw weder naar voren zijn gebracht. Haar doel is: een
Zendingsgemeente te zijn. Het gebied van de arbeid van de gemeente gaat
verder dan de plaats, waar zij vergadert, want "de akker is de wereld".
Gelovende, dat de Here Jezus even wezenlijk op de aarde, als in de hemel is,
en dat Hij ook Zijn gemeente regeert, als zij zich aan Zijn heerschappij
onderwerpen, erkennen wij Hem ook als het enige Hoofd van onze
gemeente, en verwachten de leiding en besturing, zowel van de gemeente
als van haar leraar, van Hem alleen.
Wij willen onze gemeente niet verwarren met de GEMEENTE, als het grote
geheel, dat het Lichaam van Christus uitmaakt, en dat wij nergens geheel
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vinden, doch wel overal, waar gelovigen zijn, ten dele. Maar behalve dat de
Heer een Gemeente vergadert, heeft Hij gemeenten op aarde, die Hij daar
verwekt, waar het Evangelie gepredikt wordt, naar Zijn wil. Want daar
worden mensen bekeerd, en die bekeerden sluiten zich aaneen, en
verbinden zich onderling tot het volbrengen van hun hemelse roeping, en
vormen samen een kring, waarin Hij, naar Zijn belofte, tegenwoordig is. Zulk
een kring is een gemeente.
Wij erkennen, dat het voor onze roeping in deze wereld en voor onze
persoonlijke wandel niet genoeg is, dat wij ons bewust zijn tot de Gemeente
van de levende God te behoren, maar dat wij ook behoefte hebben aan
gemeentelijk leven, dat zich op deze aarde openbaart naar de orde der
Heilige Schrift, in de vergadering van gelovigen, met de bediening van de
ambten en de oefening van de gaven, die Hij aan elke plaatselijke gemeente
schenkt, naar de mate van haar vatbaarheid.
In een gezond gemeentelijk leven worde de wereld getoond, dat wij niet
van haar zijn, maar dat wij afstand hebben van al het ongoddelijke
handelen, en ons gewijd hebben om naar lichaam, ziel en geest, onstraffelijk
voor Hem te wandelen.
Uit de gemeente wijst de Heer zelf, door Zijn Geest, personen aan, die in de
ambten en bedieningen van de gemeente werkzaam hebben te zijn, terwijl
Hij hen, ter bekwaammaking, met Zijn Geest bedeelt.
Ofschoon onze gemeente voor zich volkomen vrijheid en zelfstandigheid
opeist, betekent die vrijheid geen losbandigheid. Immers, wij stellen ons
onder de tucht en de leiding van de Heilige Geest, Die geen losbandigheid
gedoogt, maar Die ons, gebonden aan God en verbonden aan elkander,
onder Zijn tucht en elkanders opzicht wil vormen voor de eeuwigheid, en
hier dienstbaar wil doen zijn tot elkanders volmaking, en tot de algemene
opbouw van het Lichaam van Christus.
Terwijl wij het algemeen priesterschap der gelovigen erkennen, erkennen
wij evenzeer de ambten en bedieningen, door de Heer in de gemeente
verordend. Voor opzicht over leer en leven en voor de dienst in de
gemeente, zijn er ouderlingen en diakenen.
Behalve de openbare samenkomsten van de gemeente voor de prediking
van het Woord door de leraar, die daartoe in de gemeente is aangesteld,
hebben wij ook bijeenkomsten, waarin gelegenheid is om de geestelijke
gaven te beoefenen en te openbaren.
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Wij achten niet, dat in enige menselijke belijdenis de volmaakte en
voltooide uitdrukking der waarheid is gegeven, en wij wensen, bij alle
waardering van hetgeen in de verschillende belijdenissen is gegeven, de
gelegenheid om voort te gaan met te belijden, zoals de Heer van de
Gemeente, door Zijn Geest ons verlicht, en naar Zijn Woord doet verstaan.
Onze vrijheid is: gebondenheid aan God en mitsdien aan Zijn Woord, en aan
Zijn kinderen.
Wij kunnen Hem niet missen, Wij kunnen Zijn Woord niet missen, wij
kunnen elkander niet missen. Missen wij God, dan verliezen wij het leven.
Missen wij Zijn Woord, dan zijn wij zonder openbaring en zonder richtsnoer.
Missen wij elkander, dan is het onmogelijk tot de volmaaktheid te komen.
Indien wij dus vrij zijn van de wet van de dienstbaarheid, zo zijn wij toch
gebonden door de wet van de Geest, van het Leven, in Christus Jezus. En om
daaronder te blijven, onderwerpen wij ons aan elkanders opzicht.
De Leraar is ook lid der gemeente. Zijn lastbrief vindt hij in Mattheus 28:1820, gelijk wij de verordening van de gemeente in Handelingen 2:42v.v, 1
Corinthiers 12-14 de brieven aan de Efeziers, Timotheus en Titus en de
zeven brieven in Openbaringen 2 en 3 vinden.
Op alle betamelijke vragen vinden wij in de Schrift het passende antwoord.
Blijvende bij de bijbel alleen, de bijbel geheel en naar dat woord handelend,
vinden wij alles wat wij behoeven, ook voor onze verwachting aangaande
de toekomst van de gemeente.
Levende in de verwachting van de komende Christus, Wiens
openbaarwording in heerlijkheid, voor Zijn gelovigen, en Wiens komen om
het eindgericht te houden, wij tegemoet zien, achten wij ons geroepen om,
naar vermogen, te zorgen, dat het Evangelie, tot een getuigenis, gepredikt
wordt aan alle volken. Wij geloven, dat dit Evangelie de volgende
belangrijke waarheden bevat:
1.

2.

Dat God alle mensen lief heeft, en voor de ganse wereld Zijn Zoon,
uit liefde, heeft gegeven, opdat de wereld door Hem zou behouden
worden.
Dat wij in Christus niet slechts onze rechtvaardiging, doch ook onze
heiligmaking hebben, en dat deze, indien wij in levende
gemeenschap met Christus staan, en haar gelovig aanvaarden, zich
in gestadige wasdom bij ons openbaart. Wij constateren dus
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nadrukkelijk, dat Christus' werk niet slechts voor ons, maar ook in
ons volbracht wordt, dat wij daarvan, in dit tegenwoordige leven,
reeds de vruchten genieten, en dat de mate van onze vervulling met
de Heilige Geest nauw verband houdt met die van onze overgave
aan de Heer.
Wie met deze beginselen instemmen, zien wij gaarne tot onze
gemeenschap toetreden, terwijl wij gelovigen, die hiervan verschillen, niet
veroordelen, maar bekennen, dat wij in Christus, met hen één zijn, en
geloven, dat eenmaal zal blijken, dat wij zonder elkander niet volmaakt zijn,
noch konden worden. De ongeveinsde broederhand reiken wij aan allen, die
mede in Christus geloven, van welke richting zij mogen zijn.
Als wij, op grondslag van deze beginselen, een afzonderlijke gemeente
menen te moeten vormen, is dat niet, omdat wij achten beter te zijn dan
anderen, doch enkel, omdat wij oordelen, dat ons beginsel ons wettigt een
eigen lijn te volgen, en dat alzo het best in de richting van de oude
Christelijke gemeente wordt voortgearbeid.
Aldus vastgesteld op de stichtingsvergadering van 10 december 2002.
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Reglement
Naam
Artikel 1
De Vrije Evangelische Gemeente Elburg (hierna ook genoemd "VEG Elburg"
of "gemeente") werd opgericht op 1 januari 2003 en is gevestigd te Elburg.
VEG Elburg is een kerkgenootschap in de zin van de wet en bezit
rechtspersoonlijkheid.
Artikel 2
VEG Elburg is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in
Nederland, met behoud van haar autonomie.
Grondslag
Artikel 3
VEG Elburg baseert haar bestaan en werkzaamheden op Gods Woord, zoals
het beschreven is in het Oude en Nieuwe Testament. De gemeente belijdt
dat Jezus Christus Gods Zoon is, die voor ons gestorven is, weer is
opgestaan en zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij is het Hoofd van
Zijn Gemeente.
Doel
Artikel 4
Het doel van VEG Elburg is het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen,
in woord en daad en mee te werken aan de uitbreiding en komst van het
Koninkrijk van God.
Middelen
Artikel 5
VEG Elburg streeft ernaar dat doel te bereiken door:
a.
het houden van erediensten;
b.
het geven van bijbelonderwijs;
c.
het geven van pastorale zorg;
d.
het geven van diaconale zorg;
e.
deelneming aan en stimulering van zending in Nederland en
wereldwijd;
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f.

het uitvoeren van activiteiten die de doelstelling bevorderen.

Leden
Artikel 6
Als lid van de gemeente kunnen toetreden:
zij, die tot persoonlijk geloof
in Jezus Christus zijn gekomen en het voornemen hebben Hem als enige
Heer en Leidsman van hun leven te blijven gehoorzamen; en die na het
volgen van geloofsonderwijs en/of beginselcursus, de wens te kennen
hebben gegeven lid van de gemeente te willen worden. Zij krijgen de
gelegenheid voor de centrale kerkenraad (hierna ook te noemen "CK") te
getuigen van hun geloof in Jezus als hun Heer en Zaligmaker. Acht de CK dit
getuigenis bevredigend, dan worden zij als leden aangenomen en in het
midden van de gemeente bevestigd door inzegening en/of door doop. Bij
het aannemen van de leden door de CK dienen de volgende vragen
bevestigend te worden beantwoord:
1.
belijdt u met heel uw hart te geloven in God als uw Vader, in Jezus
Christus, Gods Zoon, als uw enige Verlosser en Heer en in de Heilige
Geest als uw Trooster en Leidsman?
2.
wenst u met ons te volharden bij het onderwijs van de apostelen en
de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden?
3.
belooft u mee te werken aan de uitbreiding en de komst van het
Koninkrijk van God?
4.
neemt u ook op u mee te werken aan de opbouw van de gemeente
en bij te dragen in de financiële behoeften van de gemeente?
5.
stemt u in met het reglement en wilt u meewerken aan de
handhaving van de gemeentelijke tucht en indien u voor uw
verkeerd gedrag ter verantwoording wordt geroepen, u aan die
tucht onderwerpen?
Artikel 7
Wanneer iemand als belijdend lid met attestatie overkomt uit een andere
gemeente of uit een zustergemeente (aangesloten bij de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten), geldt dat hij/zij eerst enige tijd met de gemeente
meeleeft. Na het volgen van de beginselcursus, vindt er een gesprek plaats
met een commissie uit de CK. Deze stelt een onderzoek in naar het
persoonlijk geloof van de betrokkene en vraagt naar de redenen waarom
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het lidmaatschap wordt aangevraagd. Tijdens dit gesprek wordt tevens
aanvaarding gevraagd van het reglement van de gemeente. Van dit gesprek
wordt verslag gedaan aan de CK. Bij positieve bevinding wordt men
ingeschreven als lid van de gemeente.
Artikel 8
Indien naar het oordeel van de CK sprake is van een uitzonderlijk geval, kan
van artikel 6 worden afgeweken en kan opname in het ledenregister
plaatsvinden zonder bevestiging door inzegening en zonder dat attestatie
uit een andere gemeente noodzakelijk is.
Voor deze personen geldt dat hij/zij eerst gedurende enige tijd met de
gemeente meeleeft. Een commissie uit de CK stelt daarna een onderzoek in
naar het persoonlijk geloof van de betrokkene en vraagt naar de redenen
waarom het lidmaatschap wordt aangevraagd. Deze commissie brengt
verslag uit aan de CK. Bij positieve bevinding wordt hij/zij in een CKvergadering of voor een commissie uit de CK aangenomen als lid van de
gemeente, na bevestigend antwoord te hebben gegeven op de vragen in
artikel 6.
Artikel 9
Het lidmaatschap eindigt door:
a.
overlijden;
b.
vertrek met attestatie;
c.
schriftelijke opzegging;
d.
royement.
Zoals het toetreden tot de gemeente een daad van vrijwilligheid is, wordt
verwacht van hen, die niet langer de vragen van artikel 6 bevestigend
kunnen beantwoorden, dat zij vrijwillig uittreden. In geval van vrijwillige
uittreding is een schriftelijke opzegging aan de secretaris voldoende. Door
beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten op de goederen
en/of zaken van de gemeente.
Vrienden
Artikel 10
Als vriend van de gemeente worden ingeschreven:
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a.

b.

minderjarige kind(eren) van ouders/opvoeders, van wie tenminste
één ouder/opvoeder lid/vriend is of wordt van de gemeente. Van
hen wordt verwacht dat zij, na het meerderjarig worden, het
reglement van de gemeente respecteren.
zij, die enige tijd meeleven met de gemeente, de beginselcursus
hebben gevolgd en een gesprek hebben gehad met een commissie
uit de CK waarin wordt gevraagd naar het persoonlijke geloof van de
betrokkene. Zij respecteren het reglement van de gemeente.

Van de vrienden wordt verwacht dat zij (op termijn) lid van de gemeente
zullen worden.
Artikel 11
Wanneer men als vriend wil overkomen uit een andere gemeente of uit een
zustergemeente (aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten), geldt dat hij/zij eerst enige tijd met de gemeente meeleeft. Na
het volgen van de beginselcursus volgt een gesprek met een commissie uit
de CK. Deze stelt een onderzoek in naar het persoonlijk geloof van de
betrokkene en vraagt tevens naar de redenen om vriend te worden. Tijdens
dit gesprek wordt tevens gevraagd om het reglement van de gemeente te
respecteren. Van dit gesprek wordt verslag gedaan aan de CK. Bij positieve
bevinding wordt men ingeschreven als vriend van de gemeente.
Artikel 12
Vrienden hebben geen stemrecht, kunnen niet worden verkozen tot
ambtsdragers en hebben geen rechten op de zaken en/of goederen van de
gemeente.
Artikel 13
Het vriend-zijn eindigt door:
a.
lid te worden;
b.
overlijden;
c.
vertrek naar een andere gemeente;
d.
schriftelijke opzegging;
e.
royement.
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Zoals het toetreden als vriend tot de gemeente een daad van vrijwilligheid
is, zo wordt verwacht van hen, die het reglement van de gemeente niet
meer respecteren, dat zij vrijwillig uittreden. In geval van vrijwillige
uittreding is een schriftelijke opzegging aan de secretaris voldoende.
Ledenvergadering
Artikel 14
Eenmaal per jaar, bij voorkeur in het voorjaar, wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin door de CK en de onder haar auspiciën werkende
deelraden rekening en verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde
beleid en financieel beheer. Tevoren wordt door de CK een commissie uit de
leden (niet zijnde leden van de CK en/of de deelraden) benoemd, die de
administratie controleert en in de jaarvergadering rapport uitbrengt.
Goedkeuring van de verantwoording door de vergadering sluit volledig
decharge van de CK in.
Artikel 15
Verder wordt er een ledenvergadering belegd als de CK dit nodig vindt, of
als minimaal twintig leden dit (met opgaaf van redenen) schriftelijk
verlangen.
Artikel 16
Aankondiging van een ledenvergadering vindt in ieder geval plaats op
tenminste drie zondagen voor de vergadering in één of meer erediensten.
Artikel 17
De leden kunnen uiterlijk elf dagen voor een ledenvergadering schriftelijk bij
de CK voorstellen voor deze vergadering indienen. Wanneer deze
voorstellen door tenminste zeven leden zijn ondertekend, is de CK verplicht
ze op de agenda te plaatsen.
Artikel 18
In de ledenvergadering wordt over personen schriftelijk, over zaken
mondeling gestemd, tenzij de vergadering over een zaak een schriftelijke
stemming verlangt. Het stemrecht wordt uitgeoefend door alle in de
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vergadering aanwezige (niet onder de tucht van de CK vallende) leden. (zie
artikel 28).
Een besluit van de ledenvergadering, reglementswijzigingen uitgezonderd,
wordt genomen met een meerderheid van het aantal geldige stemmen. Bij
staking van het aantal geldige stemmen is het voorstel verworpen. Blancoen ongeldige stemmen worden van het totaal aantal uitgebrachte stemmen
afgetrokken.
De centrale kerkenraad
Artikel 19
De gemeente wordt bestuurd door de centrale kerkenraad, die bestaat uit
tenminste twee oudsten en twee diakenen, verkozen uit de mannelijke
leden van de gemeente.
Artikel 20
De taken binnen de CK worden vastgesteld, verdeeld en kunnen onder
verantwoording van de CK, gedelegeerd worden.
De CK kan een dagelijks bestuur (hierna ook te noemen "DB") instellen, bij
voorkeur uit haar midden. Indien de CK het niet mogelijk acht om uit haar
midden een DB te vormen, dan is de CK gerechtigd om uit de leden van de
gemeente tijdelijk een secretaris en/of een penningmeester en/of een
coördinator beheer aan te stellen.
Het DB bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en
coördinator beheer.
Artikel 21
De leden van de CK, de voorganger uitgezonderd, treden volgens een
daarvoor bijgehouden rooster, om de vier jaar af. De aftredende leden zijn
direct herkiesbaar.
De CK zorgt dat het rooster van aftreden wordt bijgehouden. In de CK
kunnen nooit twee leden gekozen worden die uit hetzelfde gezin afkomstig
zijn.
Artikel 22
Ontstaat er een vacature, dan is de CK bevoegd om eerst te onderzoeken in
hoeverre potentiële kandidaten open staan voor een eventuele verkiezing.
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Daarna draagt de CK twee kandidaten aan de ledenvergadering voor, die
echter vrij is in haar keuze.
Bij moeilijk te vervullen vacatures (zulks ter beoordeling van de CK) is de CK
gerechtigd één kandidaat voor te dragen.
Voor iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd. De verkiezing volgt de
procedure van artikel 18.
Is na één vrije stemming geen meerderheid verkregen, dan vindt
herstemming plaats tussen de beide kandidaten, die bij de eerste stemming
de meeste stemmen hebben gekregen. De naam van de gekozene wordt,
nadat de benoeming is aanvaard, in een daaropvolgende samenkomst
afgekondigd. De gekozene wordt – na aanvaarding – op een nader te
bepalen datum in een eredienst door middel van handoplegging bevestigd.
Bij herverkiezing vindt geen nieuwe bevestiging plaats.
Artikel 23
Door de CK worden alle besluiten met meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 24
De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de CK en
kan bovendien in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door twee
door de CK gevolmachtigde leden van het DB. Zij kunnen voor en namens de
gemeente lijfrenten, schenkingen, nalatenschappen en legaten (waaraan
geen lasten zijn verbonden) aanvaarden en zij zijn bevoegd om alle daartoe
benodigde akten en verdere stukken te tekenen.
Nalatenschappen mogen uitsluitend worden aanvaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.
Artikel 25
De CK benoemt en ontslaat de werknemers en regelt hun dienst en
beloning.
Artikel 26
Bij het beroepen van een voorganger, waarover de ledenvergadering bij
meerderheid van stemmen beslist (volgens artikel 18), bepaalt de CK het
salaris van de voorganger en stelt de beroepingsbrief op. Bij het aanvaarden
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van zijn ambt wordt de voorganger als lid van de gemeente ingeschreven en
maakt deel uit van de CK.
Artikel 27
De CK bestuurt en beheert alle eigendommen van de gemeente. Zij is
gerechtigd ten behoeve van de gebruikelijke exploitatie voor en namens de
gemeente te kopen en te verkopen.
Na voorafgaande verkregen machtiging van de ledenvergadering is de CK
bevoegd om voor en namens de gemeente onroerende zaken aan te kopen
en in eigendom te aanvaarden, te verkopen en in eigendom te leveren,
hypothecaire geldleningen, verpandingen, dadingen aan te gaan, verdere
financiële aangelegenheden te regelen en daartoe alle benodigde akten te
tekenen.
De CK is in alle gevallen verplicht tot het afleggen van rekening en
verantwoording als in artikel 14 omschreven.
Artikel 28
De CK kan een lid tijdelijk de rechten van het lidmaatschap ontzeggen
(censuur), te weten aan hen:
a.
die door hun levenshouding de naam van Christus onteren;
b.
die de gewoonte hebben de samenkomsten van de gemeente te
verzuimen;
c.
die het gebruik van het Heilig Avondmaal veronachtzamen;
d.
die een geloof belijden in strijd met het reglement van de
gemeente;
e.
die zich schuldig maken aan sektevorming of die onenigheid in de
gemeente veroorzaken of bevorderen.
Wanneer dit tuchtmiddel niet baat, is de CK gerechtigd het gecensureerde
lid het lidmaatschap te ontnemen (royeren).
Verder is de CK bevoegd om, wanneer de omstandigheden dit eisen, in
uitzonderingsgevallen, een lid terstond het lidmaatschap te ontnemen
(royeren).
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Artikel 29
De CK kan meerderjarige vrienden van de gemeente (als vriend) royeren in
de gevallen zoals vermeld in artikel 28.
Artikel 30
De CK benoemt en ontbindt commissies met speciale opdrachten.
Desgewenst wordt daarvoor een taakomschrijving opgesteld.
Artikel 31
De CK is bevoegd de vertegenwoordiging van de gemeente in de
Bondsvergadering en bij andere gelegenheden te regelen.
Financiële zaken
Artikel 32
Alle gemeentelijke uitgaven worden bestreden uit de vaste vrijwillige
bijdragen, de opbrengst van de collecten en eventuele andere inkomsten.
Artikel 33
De diakenen bieden zorg voor de minder bedeelden binnen onze gemeente
en daarbuiten en zien er op toe dat leden en vrienden die materiële hulp
nodig hebben deze ontvangen.
Sacramenten
Artikel 34
De bediening van het Heilig Avondmaal vindt minstens vier keer per jaar
plaats en de bediening van de Heilige Doop en het opdragen van kinderen
zo vaak de CK dit nodig acht.
Artikel 35
Tot het Heilig Avondmaal worden toegelaten alle niet onder censuur
staande leden of vrienden van de gemeente en alle gelovigen die - hoewel
geen lid of vriend van de gemeente - de bij de bediening van het Heilig
Avondmaal gestelde vragen toestemmend beantwoorden.
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Artikel 36
De Heilige Doop wordt na een gesprek met een afvaardiging van de CK
bediend aan:
a.
kind(eren) van ouders of opvoeders die dit verlangen. Tenminste
één van de ouders of opvoeders dient een gelovige te zijn die lid of
vriend is van de gemeente;
b.
hen die kunnen getuigen van hun geloof in Jezus Christus als hun
Verlosser en Heer – ongeacht of men eerder als kind gedoopt is – en
op voorwaarde dat men lid is of wordt van de gemeente.
De Heilige Doop kan plaatsvinden door middel van besprenkeling en door
onderdompeling.
Artikel 37
Ouders of opvoeders wordt na een gesprek met een afvaardiging van de CK
de gelegenheid geboden hun kind(eren) te laten opdragen. Tenminste één
van de ouders of opvoeders dient een gelovige te zijn die lid of vriend is van
de gemeente.
Wijziging reglement
Artikel 38
Veranderingen, toevoegingen en weglatingen in het reglement van de
gemeente kunnen slechts worden aangebracht middels een besluit van de
ledenvergadering in welke vergadering minstens de helft van de leden
aanwezig moet zijn, tenzij reeds eenmaal een vergadering wegens een
onvoldoende aantal aanwezige leden daarvoor onbevoegd is geweest. Tot
een verandering, toevoeging of weglating kan alleen worden besloten,
indien tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen zich daar
vóór verklaart. Blanco en ongeldige stemmen worden van het totaal aantal
uitgebrachte stemmen afgetrokken.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 27 juni 2011
De centrale kerkenraad,
Voorzitter, br. Rijk van de Poll
Secretaris, br. Beert Visch
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