STATUTEN KERKGENOOTSCHAP
“TIKVAH”
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KERKGENOOTSCHAP “ Tikvah “
1. NAAM EN ZETEL
1.1. Het kerkgenootschap, dat een gemeente van Jezus Christus en een NieuwTestamentische gemeenschap van gelovigen is, - dat hierna genoemd wordt "de
gemeente" - draagt de naam: “ Tikvah “ en was opgericht 23-08-2012 in Culemborg.
Zij is gevestigd te Culemborg.

2. GRONDSLAG
2.1. De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord
van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de
gemeente.
2.2. Het kerkgenootschap, “ Tikvah”, is een autonoom, zelfstandig lichaam.

3. DOEL
3.1. De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te
brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem
en in Hem met elkaar.
3.2. Christus Jezus ter erkennen als almachtig Hoofd van de Kerk over de gehele wereld
en om het Woord van God te onderwijzen aan alle volkeren.
3.3. Om de Apostolische zending te vervullen door Gemeenten te vestigen die een plaats
zal zijn van lofprijzing en aanbidding van de Almachtige God.
3.4. Om kandidaten aan te stellen voor de bediening, hen te onderzoeken en te
bevestigen voor de aanname door de voorganger en oudsten naar de eisen gesteld in
het Nieuwe Testament.
3.5. De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
a. het houden van samenkomsten;
b. prediking van het evangelie;
c. jeugd- en kinderwerk;
d. het houden van gebedskringen;
e. het geven van godsdienstonderwijs;
f. het verlenen van pastorale zorg;
g. alle andere wettige en passende middelen.
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4. LEDEN
4.1. Leden der gemeente zijn zij, die:
a. tot persoonlijk geloof in Jezus Christus zijn gekomen en de Bijbel als grondslag
voor hun leven hebben aanvaard, en die de visie van het kerkgenootschap delen,
het beleid accepteren, zich onder gezag en de geestelijke bescherming ervan
plaatsen.
b. de geloofsbasis van de gemeente onderschrijven, en regelmatig naar de Gemeente
komen om de Heer te aanbidden
c. zich bij de oudstenraad d.m.v. een inschrijfformulier hebben aangemeld en als
zodanig zijn aangenomen.
4.2. Lidmaatschap van de gemeente eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. schriftelijke opzegging door het lid;
c. schriftelijke opzegging namens de gemeente.
4.3. Opzegging namens de gemeente geschiedt bij besluit van de oudstenraad. Van dit
besluit wordt de gemeente en het betrokken lid in kennis gesteld.
4.4. Opzegging namens de gemeente kan geschieden wanneer:
a. een lid ophoudt of heeft opgehouden de in het eerste lid genoemde principes te
onderschrijven;
b. van de gemeente op Bijbelse gronden redelijkerwijs niet meer kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren hetgeen het geval kan zijn, wanneer
het lid ten opzichte van de in de gemeente geldende maatstaven duidelijk
afwijkende leringen propageert en/of bij immoreel of onchristelijk gedrag binnen
of buiten de gemeente.
4.5. De oudstenraad is bevoegd vast te stellen, dat het lidmaatschap van een lid is
beëindigd

5. GELDMIDDELEN
5.1. De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit: bijdragen der leden, erfstellingen,
legaten, giften en overige baten.
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6. BESTUUR
6.1. De oudstenraad is belast met het bestuur van de gemeente en bestaat uit tenminste
drie personen..
6.2. De oudstenraad bestaat uit de oudsten en de voorganger van de gemeente. De
voorganger is tevens voorzitter van de raad.
6.3. De oudstenraad beslist over de geestelijke aangelegenheden van het
Kerkgenootschap. Zij zijn belast met de geestelijke begeleiding en zorg van de
gemeenteleden.
6.4. Leden van de oudstenraad worden op voordracht van de oudstenraad gekozen door
en uit de leden van de gemeente. De oudstenraad kan echter een voorganger van
buiten de gemeente benoemen.
6.5. Een voorganger wordt benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij bij aanstelling anders
wordt bepaald.
6.6. De voorganger draagt de uiteindelijke verantwoording voor het Kerkgenootschap.
6.7. De voorganger blijft in zijn ambt zolang hij voldoet aan de eisen van het Nieuwe
Testament (1 Timotheus 3:1-13).
Als hij niet aan deze eisen voldoet en de oudsten hebben met hem overlegd, is het
hun plicht om met gebed en vasten een nieuwe voorganger aan te stellen.
6.8. Een lid van de oudstenraad kan ten allen tijde zijn functie neerleggen. Voorts eindigt
het lidmaatschap van de oudstenraad door overlijden of door ongevraagd ontslag.
6.9. Ongevraagd ontslag kan door de oudstenraad plaatsvinden, indien:
a. op grond van de Bijbel de wandel van het betreffende lid onbetamelijk wordt
geacht;
b. indien het betreffende lid in strijd handelt met de belangen van de gemeente in
haar geheel of van een of meer van haar leden in het bijzonder;
c. wegens andere zwaarwegende redenen.
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7. BEVOEGDHEDEN BESTUUR
7.1. De voorzitter vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte en zijn na een
besluit daartoe door de oudstenraad bevoegd tot het verrichten van alle
rechtshandelingen die de raad in het belang van de gemeente acht.
7.2. De oudstenraad behoeft voor het (doen) verrichten van de volgende
rechtshandelingen voorafgaande toestemming van de ledenvergadering:
a. verkoop, koop en hypothecaire bezwaring van onroerende goederen;
b. aangaan van leningen zowel ten behoeve als ten laste van de gemeente;
c. het samensmelten met andere gemeenschappen.
7.3. Besluiten hiertoe worden genomen in de ledenvergadering met een meerderheid van
ten minste vier vijfde van de geldige uitgebrachte stemmen.

8. BESTUURSVERGADERINGEN
8.1. De oudstenraad vergadert zo dikwijls dit nodig wordt geacht, doch tenminste een
maal per maand.
8.2. In principe worden besluiten in de oudstenraad genomen met algemene stemmen,
doch de voorzitter heeft het recht van veto.
8.3. Indien geen eenstemmigheid kan worden bereikt, wordt over een besluit gestemd,
waarbij elk lid een stem heeft. Een zodanig besluit kan worden genomen met een
meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen, mits drie vierde van de
leden aanwezig is.

9. OPHEFFING OF FUSIE VAN DE GEMEENTE
9.1. Tot opheffing van de gemeente of tot fusie met een gelijkgezinde gemeente kan op
voorstel van de oudstenraad worden besloten door de ledenvergadering.
9.2. Vereffening geschiedt door de oudstenraad, tenzij door de ledenvergadering op
voordracht door de oudstenraad een of meer personen worden benoemd als
liquidateurs.
9.3. Het eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een of meer rechtspersonen of
gemeenschappen, die een doel beogen gelijk of nagenoeg gelijk aan dat van de
gemeente, welke door de ledenvergadering worden aangewezen op voordracht van
de oudstenraad.
10. SLOTBEPALING
Het Kerkgenootschap kan dagen of gedaagd worden voor elke rechtbank en wordt in
wettelijke geschillen vertegenwoordigd door de voorganger. Alle zaken waarin deze
Statuten niet voorzien zullen door de oudstenvergadering besluiten genomen worden.
Bij twijfel of geschillen over de juiste uitleg of beoordeling van de Statuten beslist de
voorganger.
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Bij het totstandkomen van deze leefregels is het huidige bestuur samengesteld als volgt:
NAAM

HANDTEKENING

1.

J.B. Berhitu

(voorzitter)

________________

2.

A. Elwuar

(penningmeester)

________________

3.

A. Papilaya

(secretaris)

_______________
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