Christelijke Gemeente Alblasserdam

Gemeenteorde
Deze orde geeft weer hoe gemeente “Christelijke Gemeente Alblasserdam" gevestigd te
Alblasserdam de interne organisatie regelt. Deze versie is van 29 februari 2016 en
vervangt alle voorgaande versies.

1 Kerkgenootschap
De gemeente is een kerkgenootschap volgens het Nederlands recht. De juridische naam
van het kerkgenootschap is “Christelijke Gemeente Alblasserdam”.

2 Leiding van de gemeente
1 De leiding van de gemeente berust bij de gezamenlijke oudsten (Raad van Oudsten).
De Raad van Oudsten is de eindverantwoordelijke binnen de gemeente. De
eindverantwoordelijkheid betekent dat de Raad van Oudsten desgevraagd toegang heeft
tot vergaderingen en desgewenst besluiten van anderen kan bekrachtigen (na
voorstellen) of ongedaan kan maken (zie ook lid 6). Zo mogelijk bestaat de Raad uit
tenminste drie leden. De Oudsten zijn verantwoordelijk voor de gehele geestelijke
leiding van de gemeente. De Oudsten kunnen beslissingen hoe de gemeente omgaat met
bepaalde geestelijke zaken in aparte notities opnemen. Zo mogelijk (afhankelijk van
onderwerp) wordt de gemeente hiervan op de hoogte gesteld. De Raad kan zich laten bij
staan door een of meerdere adviesgroepen. De verkiezing en benoeming van Oudsten is
geregeld in een aparte notitie. (zie Notitie Oudsten en Diakenen).
2 Naast Oudsten kent de gemeente Diakenen. Diakenen ondersteunen de Oudsten bij het
werk in de gemeente. Hen is met name de materiële, financiële en sociale kant van het
gemeentewerk toebedeeld. De verkiezing en benoeming van Diakenen is geregeld in een
aparte notitie. (Zie Notitie Oudsten en Diakenen).
3 De gemeente kent een Bestuur (in onderscheid van de leiding in geestelijke zin). Het
Bestuur fungeert als formeel aanspreekpunt voor externe contacten. Het Bestuur is ook
degene die namens Oudsten en Diakenen verantwoording aan de gemeente aflegt. (Denk
aan jaarverslag, financieel verslag, te nemen beslissingen etc., aankoop van goederen).
Het Bestuur bestaat uit minimaal drie leden, namelijk een Voorzitter, Penningmeester en
Secretaris, maar kan ook uit alle Diakenen bestaan. De gezamenlijke Raad van Oudsten
en Diakenen wijzen de bestuursleden uit de Diakenen aan en bepalen de omvang van het
Bestuur. Eén van de Oudsten is agendalid van het Bestuur (krijgt de stukken, maar hoeft
vergaderingen niet bij te wonen). De gezamenlijke Raad van Oudsten en Diakenen kan
besluiten een bestuurslid zijn taak te ontnemen. Bij aftreden als Diaken vervalt de taak
(behoudens periode van noodzakelijke overdracht). Wanneer het aantal Diakenen lager
is dan drie, kan een Oudste ook toetreden tot het Bestuur.
4 Oudsten en Diakenen zijn formeel de eindverantwoordelijken voor de hun toegewezen
functies en taken. Dit staat het inschakelen van gemeenteleden niet in de weg. (Denk
bijvoorbeeld aan pastoraat en administratie).
5 Oudsten en Diakenen regelen onderling wie welke taken uitvoert. Het is mogelijk dat
bij voorstelling van namen aan de gemeente de beoogde functie wordt aangegeven . De
Oudsten en Diakenen zorgen voor voldoende onderling overleg en afstemming.
Periodiek kan ook gezamenlijk vergaderd worden. (Gezamenlijke Raad van Oudsten en
Diakenen).

6 Wanneer de Raad van Oudsten een standpunt van de Diakenen cq. het Bestuur
ongedaan wenst te maken, nemen zij geen beslissing dan nadat dit in een vergadering
van gezamenlijke Raad van Oudsten en Diakenen is besproken.
7 Voorzover bestuurstaken niet vallen binnen de normale bevoegdheid van een
bestuurslid, zijn twee Bestuurders gezamenlijk bevoegd een besluit uit te voeren en de
nodige handtekeningen te zetten.

3 Betrokkenheid
Iedere gelovige is lid van het wereldwijde lichaam van Christus. In die zin wordt iemand
geen lid van de Gemeente van Jezus Christus als hij of zij zich aansluit bij een lokale
gemeenschap. Daarom kiezen we ervoor om de term lidmaatschap van de lokale
gemeente niet te gebruiken. Een gelovige ís lid van de Gemeente; daar vanuit is hij ons
inziens gehouden zich te voegen bij een lokale gemeenschap. Heel kort: de gemeente en
de leiding moeten weten wie tot de kudde behoort (bijv. Hand 20:28). En de gelovige
dient ook te weten bij welke gemeenschap hij of zij hoort. (bijv. Hebr 10: 24, 25, "op
elkaar acht geven",..."onderlinge bijeenkomst"; dan moet wel bekend zijn waartoe we
behoren). Er zijn vele plaatsen in de Schrift waar duidelijk wordt dat een gelovige
behoort tot een lokale gemeenschap. De betrokkenheid heeft twee zijden: de gelovige
mag wat van de gemeenschap verwachten: onderlinge geloofs)opbouw, liefdebetoon e.d.
en anderzijds is de gemeenschap de plek waar de geschonken gaven van de gelovige
ingezet mogen worden (dus ontvangen en geven). Gelovigen, met hun gezinnen, die
betrokkenen van de gemeenschap willen worden, geven dit aan en zullen, als het
nieuwkomers zijn, na gesprek onderdeel uit kunnen maken van de lokale gemeente. We
gebruiken dus de naam Betrokkenen. Om contact te vergemakkelijken worden de
persoonsgegevens opgenomen. Die komen dan ook voor gebruik binnen de gemeente
ter beschikking.

4 Gemeentevergadering
1 Het Bestuur legt periodiek verantwoording af aan de gemeente (betrokkenen). Dat kan
schriftelijk, digitaal of door het bijeenroepen van de gemeente.
2 Wanneer minimaal 25% van de betrokkenen een schriftelijk verzoek indient, schrijft
het Bestuur een gemeentevergadering uit.
3 Het Bestuur kan instemming of toestemming vragen aan de gemeente of peilen hoe
bepaalde zaken liggen. Zoals in onderdeel 1 uiteengezet is de Raad van Oudsten
eindverantwoordelijk.
4 De gemeente wordt vooraf in kennis gesteld van het aangaan van belangrijke
financiële verplichtingen en heeft de mogelijkheid daarop haar zienswijze te geven.
(Denk aan aankoop grote zaken (boven eur 2500), contractuele financiële verplichtingen
met betrekking tot pastoraat enz.).

5 Uitvoering taken & doop
Bijbels gezien behoren geloof en doop bij elkaar. De gemeente belijdt de doop op geloof
door onderdompeling als de Bijbelse doop en deze wordt als zodanig onderwezen. Voor
betrokkenheid bij de gemeente is doop geen voorwaarde; de eenheid in Christus hangt
niet af van de doop. Evenwel is gehoorzaamheid aan het doopbevel niet onbelangrijk!
Het principe binnen de gemeente is dat iedere gelovige gedoopt is of wordt. Voor hen,
die leiding en onderwijs binnen de gemeente geven is het uitgangspunt dat zij gedoopt
zijn. Wij beseffen echter dat vele betrokkenen uit een andere dooptraditie komen en een
denkproces doormaken. Voorts zijn er situaties denkbaar, waardoor de doop (nog) niet

heeft kunnen plaats vinden. Afhankelijk van de situatie kunnen we ons voorstellen dat
(nog) niet gedoopten al beginnen aan bijvoorbeeld bepaalde taken van leiding en
onderwijs geven. Belangrijk zijn dan de vragen: Hoe staat iemand zelf ten opzichte van
de doop, zoals in de gemeente onderwezen?, Wat is de reden dat iemand (nog) niet
gedoopt is? Kan iemand de betreffende taak geloofwaardig uitvoeren? De Oudsten zijn
de verantwoordelijken om hierin dan een afweging te maken. Dit geldt evenwel niet
voor (toekomstige) kringleiders, Diakenen en Oudsten. Van hen wordt verwacht dat zij
gedoopt zijn.

6 Financiën
Het financiële beheer berust bij de het Bestuur. Tenminste eenmaal per jaar legt het
Bestuur aan de gemeente verantwoording af over de ontvangsten en uitgaven. Dat kan
door ter inzage legging of toesturen op verzoek van jaaroverzichten. Voor zover het
aantal Diakenen niet uit tenminste drie leden bestaat, wordt er een
kascontrolecommissie van twee personen ingesteld uit de betrokkenen van de
gemeente. Het Bestuur kan richtlijnen geven voor het financiële beheer.

7 Slot
1 Voor zover iets niet in deze orde is geregeld, beslist de Raad van Oudsten. Voor zover
het materiële, financiële of sociale aspecten betreft beslissen de Diakenen na
informering van de Raad van Oudsten.
2 Voor zover het Bestuur niet (meer) uit drie leden bestaat, beslist de
gemeentevergadering hoe de leiding zal plaatsvinden.
3 Opheffing van de gemeente behoeft instemming van 90% van de betrokkenen. Een
eventueel batig saldo wordt ingezet voor de verbreiding van het Evangelie.

Regeling Financieel Beheer
Het Bestuur van de Christelijke Gemeente Alblasserdam (Gemeente) besluit de
volgende regeling Financieel Beheer vast te stellen. De regeling geeft de bevoegdheden
en verplichtingen weer van het Bestuur voor zover het financiële zaken betreft.
De financiële zaken worden geregeld door de penningmeester. Deze is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de financiën van de Gemeente.
1 De penningmeester draagt zorg voor een geordende administratie.
2 De middelen worden verkregen door giften en collecten.
3 De penningmeester draagt zorg voor betaling van huur, sprekersvergoedingen,
onkostenvergoedingen en overige betalingen. De penningmeeseter voert de financiële
kant van besluiten van het Bestuur uit.
4 De sprekersvergoeding bedraagt €100 per spreekbeurt.
5 Reiskosten van sprekers boven de 10 km worden vergoed tegen 19 ct per kilometer.
6 Reiskosten gemaakt door bestuurders, oudsten en/of gemeenteleden ten behoeve van
de gemeente kunnen worden vergoed tegen 19 ct per kilometer. De vergoeding geldt
niet voor reguliere bijeenkomsten en kringen (zondag en doordeweeks).
7 De penningmeester is bevoegd betalingen te doen die reguliere uitgaven betreffen
(huur, sprekersvergoedingen, reiskosten, declaraties keuken, jeugd en zondagsschool).

Andere uitgaven behoeven een besluit van het bestuur, of voorzover het diaconale
betalingen betreft, afstemming met een medediaken.
8 De penningmeester houdt het Bestuur periodiek (kwartaal) op de hoogte van de stand
van zaken.
9 De penningmeester stelt jaarlijks een financieel jaaroverzicht op, bestaande uit
verantwoording van ontvangsten en uitgaven, een balans en een begroting voor het
komende jaar. Als het Bestuur niet bestaat uit meer dan drie leden, dan wordt een
kascontrolecommissie uit de gemeente aangesteld. In andere gevallen ondertekenen
naast de penningmeester drie bestuursleden de genoemde stukken.
10 Voor zover deze regeling niet voorziet, beslist het Bestuur. Het Bestuur is bevoegd
deze regeling aan te passen.
Aldus vastgesteld , 29 februari 2016
Het Bestuur, namens deze ondertekend door de voorzitter en secretaris:

Ondertekening

Voorzitter xxx

Secretaris xxx

Notitie Oudsten en Diakenen
We willen de leiding van de gemeente vorm geven, zoals de Schrift dit ons leert. We
hebben dit al uitgebreid in de visiestukken uiteengezet. Hierin wordt de Raad van
oudsten gezien als leiding van de gemeente en worden zij ondersteund door
diakenen. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de materiële zaken van de
gemeente en ondersteunen de raad waar mogelijk.
Hoe te komen tot oudsten en of diakenen?
Voor de verkiezing van oudsten geldt de volgende procedure:
1. De gemeente wordt gevraagd suggesties te doen voor mogelijke mannelijke
kandidaten. De gemeente wordt gevraagd dit te doen met inachtneming van de
Bijbelse kwalificaties voor oudsten, zoals omschreven in 1 Timotheüs 3:1-7 en Titus
1:5-9.
2. Mogelijke kandidaten moeten tenminste één jaar betrokken zijn bij de
gemeente en als gelovige door onderdompeling zijn gedoopt.
3. De oudsten* kunnen zelf ook namen van kandidaten indienen en zijn niet
verplicht de suggesties van de gemeente over te nemen.
4. De oudsten* toetsen vervolgens de ingediende kandidaten.
5. De oudsten* onderzoeken of de ingediende en door de toetsing heen
gekomen kandidaten bereid zijn om de taak van oudste op zich te nemen.
6. De oudsten* zullen vervolgens overgaan tot de kandidaatstelling en de namen
van de kandidaten schriftelijk bekend maken aan de gemeente. De betrokkenen
zullen daarbij gevraagd worden eventuele bezwaren tegen de kandidaten met
betrekking tot leer en/of leven schriftelijk, ondertekend en met vermelding van
duidelijke afzender aan de oudsten kenbaar te maken. Daarvoor krijgt de gemeente
minimaal twee weken tijd. In het geval dat de oudsten eventuele bezwaren terecht
achten vervalt de kandidaatstelling. Indien er geen bezwaren van dergelijke aard
ingebracht worden, wordt de kandidaatstelling definitief.
7. Vervolgens zal de gemeente gevraagd worden over ieder van de kandidaten
schriftelijk te stemmen. Een kandidaat is gekozen als hij minimaal 75% van alle
geldige uitgebrachte stemmen krijgt.
8. De stemmen worden geteld door een stemcommissie, bestaande uit twee
betrokkenen van de gemeente, die daarvoor door de oudsten* worden aangewezen.
9. Na verloop van telkens 5 jaren wordt de gemeente gepeild of er voor een
functionerend oudste nog voldoende draagvlak aanwezig is. Dit is het geval bij
minimaal 75% steun van de betrokkenen van de gemeente.
10. Bij beëindiging van het betrokken zijn bij de gemeente vervalt de aanstelling
als oudste.
11. Als er een beschuldiging ingebracht wordt tegen een oudste op grond van
zondig gedrag of het niet meer voldoen aan de vereisten van 1 Timoteüs 3:1-13 en
Titus 1:5-9, dan moet de procedure zoals beschreven in 1 Timoteüs 5:19-21 worden
gevolgd. De overige oudsten zullen hierin voorzichtig, onpartijdig en resoluut moeten
optreden.
12. Een oudste kan worden afgezet op één van de volgende gronden:
ernstige verwaarlozing van zijn taak, zondig gedrag, waarbij de naam van de
Heere Jezus in diskrediet wordt gebracht of een ernstige dwaling in de leer (een

opvatting, die niet in overeenstemming is met de visie van de gemeente). Indien
herhaalde vermaning door de medeoudsten niet tot resultaat heeft geleid, zullen de
medeoudsten een voorstel tot afzetting doen aan de betrokkenen. De betreffende
broeder zal afgezet zijn als minimaal 50% van de geldige uitgebrachte stemmen voor
afzetting is.
*(of leiding gevende broeders)
Voor de verkiezing van diakenen geldt de volgende procedure:
1. De gemeente wordt gevraagd mannelijke kandidaten in te dienen. De
gemeente wordt gevraagd dit te doen met inachtneming van de Bijbelse kwalificaties
voor diakenen, zoals omschreven in 1 Timotheüs 3:8-13.
2. Kandidaten moeten tenminste één jaar betrokken zijn bij de gemeente en als
gelovige door onderdompeling zijn gedoopt.
3. De oudsten* kunnen zelf ook kandidaten indienen.
4. De oudsten* toetsen vervolgens de ingediende kandidaten.
5. De oudsten* onderzoeken of de door de toetsing heen gekomen kandidaten
bereid zijn om de taak van diaken op zich te nemen.
6. Vervolgens zal de gemeente gevraagd worden over ieder van de kandidaten
schriftelijk te stemmen. Een kandidaat is gekozen als hij minimaal 75% van alle geldig
uitgebrachte stemmen krijgt.
7. De stemmen worden geteld door een stemcommissie, bestaande uit twee
betrokkenen van de gemeente, die daarvoor door de oudsten worden aangewezen.
8. Na verloop van telkens 5 jaren wordt de gemeente gepeild of er voor een
functionerend diaken nog voldoende draagvlak aanwezig is. Dit is het geval bij
minimaal 75% steun van de betrokkenen van de gemeente.
9. Bij beëindiging van de betrokkenheid bij de gemeente vervalt de aanstelling
als diaken.
10. Als er een beschuldiging ingebracht wordt tegen een diaken op grond van
zondig gedrag of het niet meer voldoen aan de vereisten van 1 Timoteüs 3:8-13, dan
zullen de oudsten hierin voorzichtig, onpartijdig en resoluut moeten optreden.
11. Een diaken kan worden afgezet op één van de volgende gronden:
ernstige verwaarlozing van zijn taak, zondig gedrag, waarbij de naam van de Heere
Jezus in diskrediet wordt gebracht of een ernstige dwaling in de leer (een opvatting,
die niet in overeenstemming is met de visie van de gemeente). Indien herhaalde
vermaning door de oudsten niet tot resultaat heeft geleid, zullen de oudsten een
voorstel tot afzetting doen aan de betrokkenen. De betrokken broeder zal afgezet zijn
als minimaal 50% van de geldige uitgebrachte stemmen voor afzetting is.
*(of leiding gevende broeders)

