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Begrippenlijst bij Statuten 
 
Bijbel Het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, zijnde de canonieke boeken. 

Boekjaar Een termijn van 12 kalendermaanden (welke overeenkomt met een kalenderjaar), die 
beëindigd wordt met afsluiting van de boeken.  

Leiderschapsteam Het team van leiders dat door de gemeente is gekozen en aangesteld om leiding te 
geven aan de gemeentelijke activiteiten.  

Fundament van de 
gemeente 

Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en mensen. Hoofd en de 
bruidegom van de Gemeente, Heer van allen die in Hem geloven. 

Gast Bezoeker, niet zijnde lid of vriend. 

Gemeente ’Christengemeente de Spreng’ te Dieren. 

Gemeente-vergaderin
g 

Bijeenkomst van leden (evt. gasten en vrienden) onder leiding van het 
leiderschapsteam. 

Jaarvergadering Gemeentevergadering waarin het jaarverslag en de financiële resultaten van het 
afgelopen boekjaar en de begroting voor het nieuwe boekjaar besproken worden. 

Kerkgenootschap Een rechtspersoon ingevolge boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Gemeentelid Het als lid zijn ingeschreven in het ledenbestand van de gemeente.  

Stemgerechtigd lid Een lid dat voldoet aan de criteria zoals beschreven in de statuten. 

Ontbinding van de 
gemeente 

Beëindiging van de gemeente, zoals nader bepaald in de statuten en richtlijnen van de 
gemeente. 

Penningmeester Gemeentelid dat de financiën van de gemeente beheert en over elk boekjaar in de 
gemeentevergadering verantwoording aflegt. 

Richtlijnen Nadere uitwerking van de statuten met principes, regels en afspraken die nuttig zijn 
voor het besturen en het functioneren van de gemeente, vastgelegd in de “Richtlijnen 
voor het gemeenteleven van de Christengemeente de Spreng te Dieren”. 

Secretaris Gemeentelid dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het secretariaat van de 
gemeente, zoals onder meer: in- en externe schriftelijke communicatie van het 
leiderschapsteam, ledenadministratie, voorbereiding van (jaar)vergaderingen en 
leiderschapsvergaderingen en (jaar)verslaglegging daarvan binnen de gemeente. 

Spreekrecht Het recht van woordvoering tijdens gemeentevergaderingen. 

Statuten Bepalingen die ten grondslag liggen aan het functioneren van de gemeente, als een 
rechtspersoon, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat. 

Werkgroepleider Gekozen lid van de gemeente dat verantwoordelijk is voor een activiteitenveld binnen 
de gemeente, bijvoorbeeld aanbidding, kinder- of tienerwerk of een project. 

Voorzitter Gemeentelid dat is aangesteld als voorzitter van het leiderschapsteam. 

Vrienden Personen die regelmatig de gemeente bezoeken en zich ermee verbonden voelen maar 
(nog) niet lid zijn geworden om voor hen geldende redenen. 
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Statuten van de ‘Christengemeente de Spreng’ te Dieren 
 
Artikel 1: Naam en zetel 

a. De gemeente draagt de naam “Christengemeente de Spreng” en is gevestigd te 
Dieren. 

b. De gemeente is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2 van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid. 

 
Artikel 2: Fundament 
De gemeente erkent Jezus Christus als haar fundament, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar 
tussen God en de mensen en Heer van haar kerk en gemeenten. De gemeente erkent God 
als schepper van Hemel en aarde. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest 
geïnspireerde Woord van God en het hoogste betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. 
De gemeente erkent en belijdt de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof en leven.  
De gemeente erkent het belang dat ieder gemeentelid een levende relatie met Christus 
aangaat; Zijn sterven aanvaardt als boete voor onze zonden en daardoor eeuwig leven heeft. 
De gemeente erkent dat wanneer de gelovige de Heilige Geest uitnodigt om in zijn/haar 
leven te komen, hij/zij de Heilige Geest ontvangt en in Christus een nieuwe schepping is.  
De gemeente erkent de kracht van de Heilige Geest en Zijn helende werk in en onder ons. De 
gemeente erkent dat God ook vandaag door Zijn Geest tot ons wil spreken om zo Gods wil te 
begrijpen en te volgen, binnen de kaders die de Bijbel ons hierover leert (Johannes 
14:15-18).  
 
Artikel 3: Gebod, opdracht en roeping 
De gemeente erkent en aanvaardt het grote gebod en de grote opdracht (Mattheüs 
22:36-40, Mattheüs 28:18-20, Marcus 16:15). Het is de roeping van de gemeente het grote 
gebod en de grote opdracht op aarde uit te voeren. 
 

a. Het grote gebod: 
1. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 

verstand; 
2. Heb uw naaste lief als uzelf. 

 
b. De grote opdracht: 

1. Maak alle volken tot mijn leerlingen; 
2. Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; 
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3. Leert hen onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft; 
4. Bevorder de bediening van de gaven van de Heilige Geest en voer deze uit; 
5. Blijf Jezus’ wederkomst verkondigen en verwachten.  

 
c. De roeping: 

Het grote gebod en de grote opdracht vormen samen de roeping voor de gemeente. 
Zij zijn bepalend voor haar identiteit en zijn uitgewerkt in de vijf hoofdopgaven, te 
weten: 

 
 
1. Vitale relatie met en aanbidding van God 

Bevorder dat gemeenteleden een levende, vitale relatie met God hebben door 
Jezus Christus. Bevorder dat zij in alles hun Heer willen volgen en een levensstijl 
hebben waarmee zij God eren en aanbidden. Aanbidding van Gods Grootheid en 
Almacht is een wezenlijk onderdeel van de gemeentelijke activiteiten en diensten 
(Johannes 4:24). 
 

2. Liefdevolle gemeenschap 
Gemeenteleden maken deel uit van Gods familie en aanvaarden elkaar als 
‘broeder en zuster’ in Jezus Christus. Zij leren om Hem en elkaar lief te hebben 
zoals Jezus Christus hen heeft liefgehad (Johannes 13:34-35). De liefdevolle 
gemeente is zo een (schuil)plaats, waar herstel plaats vindt en leden worden 
opgebouwd en zij zich in hun door God gegeven identiteit in Christus mogen 
ontplooien.  
 

3. Volgeling van Jezus zijn (discipelschap) 
Gemeenteleden leren hoe zij volgeling van Jezus kunnen zijn in woord en daad in 
hun dagelijkse leven. Zij leren hoe zij als mens kunnen ‘groeien en bloeien’ door 
de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Zij zijn bereid om 
leed te verdragen als navolgers van Jezus Christus (Efeziërs 4:20-24). Zij erkennen 
dat Jezus Christus het enige Hoofd is van de Gemeente en Jezus’ woorden de 
toetssteen zijn voor het gedrag. 
 

4. Bediening en opbouw van de gemeente 
Gemeenteleden leren elkaar te dienen zodat zij en de gemeente als Lichaam van 
Jezus Christus tot bloei komen en opgebouwd worden. Dat doen zij door de 
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genadegaven en bedieningen die God aan een ieder van hen geeft (Romeinen 
12:3-8, 1 Korintiërs 12, Efeziërs 4:11-16) toe te passen in de omgang met elkaar. 
Zo dragen zij door deze gaven bij en aan de ontwikkeling van elkaar en de 
gemeente.  
 

5. Mensen met een missie 
In liefde en met vrijmoedigheid streven gemeenteleden ernaar elke gelegenheid 
te benutten om (de grote daden van) Jezus Christus te verkondigen aan de 
mensen om hen heen (Colossenzen 4:5, 1 Petrus 2:9-10). Gemeenteleden geven 
zo gehoor aan de oproep van Jezus om ‘het licht’ en ‘het zout’ te zijn in de wereld. 
Dat doen zij door evangelisatie, zending, pastoraat, diaconaat en bij te dragen aan 
maatschappelijke ontwikkeling en heling. Zo wordt Gods Koninkrijk op aarde 
zichtbaar en gaan wij als goede rentmeesters om met de aarde, die ons door God 
geschonken is. De gemeenteactiviteiten staan open voor gelovigen en 
niet-gelovigen die zich oriënteren op deelname aan het gemeenteleven en het 
geloof en moedigen hun deelname aan. 
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Artikel 4: Uitvoering 
De gemeente voert haar roeping uit door de vijfvoudige bediening (Efeziërs 4:11) en het 
diaconaat (Handelingen 2:43-47) resulterende in onder andere de volgende activiteiten: 

a. Vorming 
Door de gemeente op te bouwen in het geloof dat God in de gemeente Zijn 
koninklijke heerschappij wil oprichten, hen te bemoedigen, zo nodig te corrigeren, 
opdat zowel in het persoonlijke als in het gemeenschappelijke leven het heil (geluk, 
vrede en reinheid) van God beleefd wordt. De gemeente verplicht zich kennis en 
inzicht in wat de Bijbel leert aan groot en klein te bevorderen en elkaar te 
bemoedigen met profetische woorden, woorden van kennis en inzicht, 
openbaringen, zorgvuldig getoetst, als verwoord in de bijbel; 

b. Gemeenteopbouw 
Door alle gelovigen toe te rusten tot een dienstbaar leven; bij te dragen aan de 
opbouw van de gemeente: het lichaam van Jezus Christus. Dit gebeurt door de 
onderlinge gemeenschap te bevorderen op basis van het grote gebod, door middel 
van het aanbieden van ontmoetingsmogelijkheden en allerlei vormen van onderwijs, 
in groter zowel als kleiner verband. De gemeenteopbouw vindt tevens plaats door de 
bediening van de sacramenten, zoals de doop, de viering van het avondmaal, het 
huwelijk etc.; 

c. Evangelisatie 
Door de kennis en inzicht in dit Woord van God aan alle mensen te bevorderen, zodat 
dat zij zich omkeren naar God toe, Hem erkennen, behouden worden, Jezus volgen 
en tot bloei komen en Gods plan voor hun leven leren kennen en ervaren; 

d. Zending 
Door te werken aan de opbouw van de gemeente van Jezus Christus in heel de 
wereld, zodat zij samen met alle gelovigen in de wereld als ‘geheiligden’ de 
terugkomst van Jezus Christus op aarde tegemoet mogen gaan; 

e. Diaconaat 
Door het geven van aandacht aan en mede de materiële nood te lenigen van leden, 
zustergemeenten, gasten en de wereld om haar heen; 

f. Verbondenheid met de Christelijke Kerk wereldwijd 
Door verbondenheid te tonen met andere Christengemeenten en te werken aan 
hartelijke en ondersteunende relaties met hen in de regio en, waar relevant, landelijk 
en wereldwijd. Door verbondenheid te tonen met Christelijke organisaties die 
bijdragen aan de verkondiging van het evangelie en ondersteuning van de Kerk;  
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g. Openheid en samenwerking met de wereld om haar heen 
Door in de wijze waarop de gemeente deze activiteiten (4a tot en met 4h) uitvoert in 
de hedendaagse cultuur in stijl en vormen toegankelijk, uitnodigend en aantrekkelijk 
te zijn voor de wereld om haar heen, zonder daarin afbreuk te doen aan haar 
boodschap, opdracht en christelijke levensprincipes. Door waar relevant met de 
overheid en niet kerkelijke organisaties constructief samen te werken. 

h. Lerende transparante gemeenschap 
Door in begrip, inzicht en kennis (1 Corinthiërs 13:12) een lerende, open 
gemeenschap te zijn, waarin werkvormen en stijlen (manieren van doen) continu in 
ontwikkeling zijn en de gemeente(leden) elkaar daarop in openheid en liefde 
aanspreken (Efeziërs 3:18 en 19), transparant zijn naar elkaar en verantwoording 
naar elkaar afleggen. 
 

Artikel 5: Leden 
a. De gemeente wordt gevormd door haar leden die: 

1. belijden, dat zij Jezus Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser 
en Heer, zijn gedoopt, de Heilige Geest hebben ontvangen en hebben 
uitgesproken dat zij: 
a. de overige leden van de gemeente aanvaarden en liefhebben als broeders en 

zusters; 
b. zich kunnen verenigen met de inhoud van de statuten en richtlijnen; 
c. zich stellen onder de pastorale zorg van de gemeente en door de gemeente 

als lid zijn aanvaard; 
d. naar vermogen meewerken in de arbeid van de gemeente en ook financieel 

bijdragen conform Bijbelse richtlijnen; 
2. in een andere geloofsgemeenschap zijn gedoopt, hun geloof in Jezus Christus 

bevestigen, de Heilige Geest hebben ontvangen en instemmen met artikel 5a. lid 
1 en als lid aanvaard zijn door de gemeente; 

3. de wijze waarop artikel 5a1 en 5a2 wordt getoetst, wordt beschreven in de 
richtlijnen. Daarin wordt ook beschreven hoe de gemeente omgaat met 
kandidaat-leden die uit andere christelijke tradities komen en zich als lid willen 
aansluiten; 

4. na uitsluiting of bedanken, opnieuw toetreding als lid hebben gevraagd en 
instemmen met artikel 5a. lid 1 en door de gemeente zijn aanvaard. 

 
b. Het lidmaatschap van de gemeente eindigt: 
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1. door schriftelijk te bedanken als lid; 
2. door vertrek naar een andere geloofsgemeenschap; 
3. door uitsluiting; 
4. door overlijden. 

 
Artikel 6: Gemeentevergaderingen 

a. Het hoogste gezagsorgaan in de gemeente is de gemeentevergadering op basis van 
het principe van ‘het apostelschap van alle heiligen’. De gemeentevergadering wordt 
tenminste twee keer per jaar bijeengeroepen (waarvan één jaarvergadering) en 
verder zo vaak daartoe de noodzaak aanwezig is. 

b. De leiding in de gemeente is de verantwoordelijkheid van het leiderschapsteam van 
de gemeente. Zij wordt door de leden van de gemeente gekozen en is 
verantwoording verschuldigd aan de gemeentevergadering. Zij bestaat uit tenminste 
5 leden, waaronder een eventueel dagelijks bestuur, pastorale en diaconale 
medewerkers, overige functionarissen en eventueel aanwezige voorganger. De leden 
van het leiderschapsteam worden gekozen volgens de procedure genoemd in de 
Richtlijnen.  

c. Het leiderschapsteam bereidt de gemeentevergadering voor en besluit of er sprake is 
van een besloten of open vergadering. Dit besluit dient in de uitnodiging met agenda 
en eventuele vergaderstukken vooraf aangekondigd te worden. Indien in de 
uitnodiging geen bijzonderheden met betrekking tot het karakter van de 
gemeentevergadering zijn vermeld, is er sprake van een open vergadering. In dat 
geval zijn ook vrienden en kinderen welkom in de vergaderingen.  

d. Mocht in een open gemeentevergadering de noodzaak ontstaan voor behandeling 
van agendapunten in besloten vergadering, dan kan het bestuur hiertoe direct 
besluiten. Zij schrijft daarvoor wel een nieuwe vergadering uit, zodat leden die 
verhinderd zijn ook kunnen deelnemen. In de Richtlijnen wordt de wijze van het 
bijeenroepen en het houden van de gemeentevergadering verder geregeld. 

e. Slechts die leden die voldoen aan artikel 5a hebben stemrecht, tenzij hun dit 
ingevolge de Richtlijnen is ontnomen. Uitzonderingen m.b.t. het stemrecht worden 
geregeld in de Richtlijnen.  

f. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de statuten en/of 
de Richtlijnen anders bepalen. 

 
Artikel 7: Leiderschapsteam van de gemeente 
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a. Het leiderschapsteam van de gemeente geeft leiding aan de gemeente en dient de 
gemeente volgens Bijbelse principes (bv.1 Petrus 5:1-3 en 1 Tim. 3).  

b. Het leiderschapsteam van de gemeente zorgt voor deugdelijke verdeling van de 
taken onder haar leden, die zij ten behoeve van het leidinggeven heeft te vervullen. 
Zo worden in ieder geval de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester 
ingevuld. Het leiderschapsteam stelt de gemeente van deze taakverdeling op de 
hoogte. 

c. De leden van het leiderschapsteam hebben allen een gelijke stem in haar 
besluitvorming. Het leiderschapsteam kan uit haar midden een dagelijks bestuur van 
tenminste 3 leden benoemen waaraan het leiderschapsteam operationele 
bevoegdheden kan toewijzen. 

d. De gemeente wordt in- en buitenrechte vertegenwoordigd door het 
leiderschapsteam of door minimaal twee leden, waarvan er minstens één lid 
voorzitter, dan wel secretaris, dan wel penningmeester is. 

e. Het leiderschapsteam kan zich voor het vervullen van de haar opgedragen taak door 
een of meer personen en/of commissies laten bijstaan, dan wel bepaalde taken, 
onder haar verantwoordelijkheid delegeren.  

f. In het geval van het instellen van een commissie ten behoeve van een taak of 
onderwerp waarover in de gemeentevergadering is besloten, wordt de 
samenstelling, opzet en werkwijze van deze commissie middels een door de 
gemeentevergadering goedgekeurde regeling vastgesteld. 

g. Het leiderschapsteam is bevoegd tot het nemen van financiële besluiten binnen de 
begroting en/of conform de richtlijnen. Het bestuur legt achteraf verantwoording af 
aan de gemeentevergadering over alle financiële besluiten. Voor overige besluiten 
buiten de begroting dient eerst goedkeuring van de gemeente worden verkregen. 

h. De goedkeuring van de leden van de gemeente wordt vereist voor de aankoop van 
onroerend goed c.q. registergoed ten behoeve van de gemeente, voor de verkoop of 
het bezwaren van aan de gemeente toebehorend onroerend goed c.q. registergoed 
en het aangaan van geldleningen ten laste van de gemeente of borgstellingen 
daartoe ten behoeve van leden. 

i. Het leiderschapsteam legt binnen drie maanden na het einde van het lopende 
boekjaar aan de gemeentevergadering rekening en verantwoording af van het 
beheer en het door haar gevoerde beleid en stelt hiertoe een kascommissie in 
conform de Richtlijnen. 

 
Artikel 8: Werkzaamheden in en door de gemeente 

10 
 

Statuten ‘Christengemeente de Spreng’ te Dieren– 
16-11-2016 

 

  

 



In het algemeen worden taken door gemeenteleden verricht op basis van de 
verantwoordelijkheden die elk gemeentelid heeft. Indien er met een gemeentelid zakelijke 
contractuele afspraken worden gemaakt, wordt het desbetreffende lid vrijgesteld van zijn 
verplichtingen voor deze specifieke taak en of werkzaamheden.  
 
Artikel 9: Inkomsten 
De inkomsten van de gemeente bestaan uit: 

a. Bijdragen van leden; 
b. Opbrengsten van collecten; 
c. Erfstellingen en legaten (deze mogen alleen door de gemeente worden aanvaard, 

indien er sprake is van een positief saldo); 
d. Schenkingen; 
e. Rentebaten; 
f. Verkoopopbrengsten; 
g. Overige baten. 

 
Artikel 10: Richtlijnen voor het gemeenteleven 
Voor zover niet vermeld in de statuten worden regels, welke nuttig zijn voor een ‘ordelijk 
samenleven in en door de gemeente’, vastgelegd in “Richtlijnen voor het gemeenteleven van 
de Christengemeente de Spreng te Dieren”. Deze richtlijnen dienen in overeenstemming te 
zijn met en aan te sluiten op de statuten. In geval van strijdigheid prevaleren de statuten. 
 
Artikel 11: Ontbinding 

a. Een besluit tot ontbinding van de gemeente vereist een instemming van twee derde 
van de stemgerechtigde leden. 

a. Indien in een tot dit doel bijeengekomen gemeentevergadering geen 
beslissing genomen kan worden, omdat geen twee derde deel van de 
stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen twee maanden, een nieuwe gemeentevergadering gehouden. 

b. In deze nieuwe vergadering wordt een voorstel geacht te zijn aangenomen 
indien ten minste twee derde van het aanwezige aantal uit te brengen 
stemmen voor het voorstel wordt uitgebracht. 

b. Bij ontbinding van de gemeente komt een eventueel batig saldo ten goede van een 
algemeen nut beogende instelling met een soort gelijke doelstelling en een ANBI 
verklaring. Deze instelling nader te bepalen door de gemeentevergadering met een 
meerderheid van stemmen.  
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Artikel 12: Wijziging van de statuten 

a. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten in een gemeentevergadering waar 
ten minste twee derde van stemgerechtigde leden aanwezig is en met instemming 
van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Voor een 
dergelijke vergadering moet tenminste veertien dagen van tevoren worden bekend 
gemaakt dat er een herziening van de statuten op de agenda is geplaatst. Daarbij 
moeten alle leden in geval van afwezigheid in de gelegenheid zijn gesteld om ook 
schriftelijk hun mening of besluit kenbaar te hebben gemaakt.  

b. Wanneer in deze vergadering geen beslissing kan worden genomen omdat geen twee 
derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen zes maanden, een nieuwe vergadering gehouden. In deze 
nieuwe vergadering wordt een voorstel geacht te zijn aangenomen indien ten minste 
twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen voor het voorstel is. 

c. In de geest van dit artikel is het niet passend om direct na afloop van de 
gemeentevergadering, een nieuwe gemeentevergadering te openen teneinde met de 
aanwezige leden (minder dan twee derde van het aantal stemgerechtigden) in de 
nieuwe vergadering toch tot besluitvorming te komen. 

d. Artikel 11a en 11b zijn uitgesloten van de mogelijkheid tot wijziging. 
 
Artikel 13: Onvoorziene gevallen 

e. In (onvoorziene) gevallen, die niet van algemene of principiële aard zijn, waarin deze 
statuten en/of de richtlijnen niet voorzien, beslist het leiderschapsteam zoveel 
mogelijk naar de geest van het bepaalde in de statuten en/of de richtlijnen en legt 
daarvan naderhand verantwoording af aan de gemeentevergadering. 

f. In onvoorziene gevallen van algemene of principiële aard beslist de 
gemeentevergadering. 

 
Deze statuten zijn aangenomen bij akte op 16 november 2016 (zestien november 
tweeduizendzestien) in de gemeentevergadering. 
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