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1. Inleiding
1.1

Doel van deze kennismaking
 verdieping in de Christengemeente Hebron
 inzicht geven in de identiteit van Christengemeente Hebron
 inzicht geven in wat lidmaatschap inhoudt

1.2

Rondje kennismaken, getuigenissen, motivatie
en verwachtingen
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2. Het fundament
Bekering & Geloof in Jezus

Hebr. 6:1-3 (Fundament)
1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons
richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering
van dode werken en van geloof in God, 2 van een leer van dopen en van oplegging
der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel; 3 en dat zullen
wij doen, indien God het vergunt. (Hebreen 6:1-3)

Hand 2:36-42 (Bekering, geloof en doop)
36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Here en
tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. 37 Toen zij dit
hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de
andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38 En Petrus
antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen
Geestes ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor
allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met
nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u
behouden uit dit verkeerde geslacht. 41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden,
lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 42
En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het
breken van het brood en de gebeden. (Handelingen 2:36-42)

Doop in water
Hand. 2:36 (zie hierboven)

Rom. 6:1-7
Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade
toeneme?Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn,
daarin nog leven?Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn,
in zijn dood gedoopt zijn?Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,
opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo
ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
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Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij
het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat
onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht
zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie
gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

Doop in de Heilige Geest

Handelingen 19:1-7
1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de
bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond.2 En hij
zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt?
Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest
is.3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van
Johannes.4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide
tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.5 En
toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus 6 En toen
Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in
tongen en profeteerden.7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

Efeze 5:18
En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de
Geest
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3.

De gemeente in het begin

3.1

Wezen en doel van de plaatselijke gemeente
A. universele lichaam
gedoopt in Zijn lichaam
want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij
Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.
(1 Corinthe 12:13)
Jezus het hoofd, alle gelovigen zijn lichaam.
Efeze 1:22-23:
22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is,
gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in
allen volmaakt.

B. plaatselijk lichaam
de gemeente te Efeze, ….(Hand 20:17,28-30)
Verbonden met alle gelovigen wereldwijd, praktisch gemaakt in de plaatselijke
gemeente.
Efeze 4:1-16
De plaatselijke gemeente staat voor:





3.2

Warmte
Bescherming
Dienstbaarheid
Ontplooiing

Geschiedenis van Hebron

De Christengemeente Hebron is ontstaan uit een plaatselijke bijbelstudiegroep. Op een
gegeven moment ontstond in die groep het verlangen om de basis te leggen voor een
bijbelse gemeente. Uit de bijbelstudiegroep werd een “kerngroep” gevormd van 10 personen,
waaronder 4 echtparen. Zij maakten met elkaar studie van de bijbelse leer over de
gemeente. In 1989 werd contact gezocht met de Volle Evangelie Gemeente (VEG) te
Harderwijk. Vanuit deze gemeente is een stukje coaching gegeven gedurende het eerste
jaar. In februari 1990 werden de eerste diensten gehouden op zondagmiddag, eens per 14
dagen. De eerste openbare samenkomsten op zondagmorgen zijn begonnen op 7 oktober
1990. De gemeente bestond toen uit zo’n 20 volwassenen met daarnaast zo’n 15 kinderen.
Er waren twee huiskringen. Op 30 december 1990 werden de leden van de kerngroep
“uitgezegend” vanuit de VEG te Harderwijk, zie bijlage 1.
Een jaar later, op 29 december 1991, werden in de eigen gemeente 2 oudsten met hun
echtgenotes ingezegend.
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3.3

Statuten
zie 7.2

3.4

Logo
Het logo is opgebouwd uit cellen, de bouwstenen van het lichaam of de
gemeente. Cellen hebben een onderlinge samenhang en vormen op die
manier één geheel.
Cellen duiden op een organisme.
Jezus staat centraal, dat is uitgebeeld in het kruis.
De diverse kleuren staan voor de veelkleurigheid binnen onze gemeente.
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4.

De gemeente anno 2015

4.1

Introductie missie/visie

Nadat er in 2010/2011 een wisseling in het leiderschap kwam en de gemeente verder
ontwikkeld was kwam de behoefte om onze missie en visie aan te scherpen en opnieuw te
verwoorden.
Het document heet: " Samen komen, groeien en bloeien."
Daarmee hebben we een aantal gedachten willen verwerken. Het aspect van “samen” is een
zekere verwoording van het bijbelse principe “het is niet goed dat de mens alleen zij”. In
Hebron willen we dit sterk benadrukken en door samen te komen in diensten en kringen
kunnen we als gemeente persoonlijk en gezamenlijk groeien. Met als gevolg dat we samen
vorm geven aan de grote opdracht, dichtbij en veraf. Dan komen we allemaal tot bloei.

4.2

Taakgroepen en activiteiten

We streven ernaar te allen tijde samen een levendig organisme te zijn en geen starre
organisatie. Voorwaarde daarvoor is een warme betrokkenheid van ieder lid bij het gehele
gemeente-gebeuren. Zo wordt elk lid zo mogelijk op grond van zijn of haar kwaliteiten of
gaven ingezet voor de bouw van een geestelijk huis, de gemeente. Zo heeft Jezus het ook
bedoeld: "komt tot Hem.. en laat uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke huis"(1 Petr. 2:4)

Binnen Hebron zijn er verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn nauw verbonden met
de mensen die in de gemeenschap actief zijn. Activiteiten worden ontwikkeld wanneer een
lid of leden een visie voor een bepaald doel of doelen hebben. In overleg met het
leidersteam wordt gekeken naar de mogelijkheden. Voor de verschillende takken van werk
binnen de gemeente zijn er taakgroepen.







 Aanbiddingsteam
 Bidstonden
 Coaching/training
 Gebedsteam na de dienst
 Jeugdwerk
 Kinderwerk
Leidersteam
Onderwijsteam voor themadiensten
Pastoraat
Redactie Hebron Contact
Zendingswerkgroep
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5.

Betrokkenheid bij Hebron

5.1

Lidmaatschap

De betrokkenheid bij Hebron kan op verschillende manieren gestalte hebben. Wij geloven
dat de gemeente pas echt goed kan functioneren wanneer de leden een overtuigde en
gemotiveerde keus hebben gemaakt voor een relatie met de gemeente en daarmee met
geloofsgenoten. Door de instelling van het lidmaatschap is er een moment dat toewijding
(van de nieuwe leden) aan de gemeente kan worden uitgesproken en aanvaarding (door de
gemeente) kan worden geuit.
Voor het lidmaatschap gelden enkele voorwaarden, die terug te vinden zijn in de statuten..
1.Jezus Christus en Hebreeën 6:1 en 2 als fundament voor je leven hebben aanvaard én
2. op grond hiervan gedoopt zijn in water en in de Heilige Geest of streven naar het ontvangen van de
Heilige Geest. (Bijlage 7.2)

Als hieraan niet is voldaan kan sprake zijn van gastlidmaatschap. Dit kan ook van
toepassing zijn wanneer er een zendingsrelatie met de thuisgemeente is (werkers bij Jeugd
met een Opdracht). Zie verder de statuten (Bijlage 7.2).
De betrokkenheid bij Hebron kan ook gestalte krijgen door als gast samenkomsten te
bezoeken. Wanneer gasten met regelmaat komen, zullen zij door het leidersteam worden
aangesproken om de opgebouwde relatie met de gemeente met het lidmaatschap te
bezegelen.
Het dragen van verantwoordelijkheden en deelname aan activiteiten is voor leden, gastleden
en gasten verschillend. Onderstaand schema laat dat zien:

activiteit / functie / taak

lid

gastlid

gast

zondagse samenkomst

ja

ja

ja

avondmaal

ja

ja

ja, indien belijdend christen

thema- en toerustings-avonden

ja

ja

ja

huiskringen

ja

ja

nee
tenzij dit is overeengekomen voor
een bepaalde periode éndit
schriftelijk aan betrokkene is
meegedeeld

ontmoeting en gebed
pastoraat ontvangen
materiële taken(stoelen klaarzetten, typewerk,

ja

ja

nee

ja

ja geen stemrecht

nee

ja

nee

nee

ja

nee, oudstenraad

nee

folders rondbrengen, etc.)

leden-vergadering (statuten, art. 10;
bepaling koers en standpunten gemeente)

bijzondere ledenvergadering met bezinning
en standpuntbepaling over een specifiek
onderwerp

leidinggevende functies en functies met
geestelijke verantwoordelijkheid (oudste,
kringleider, zangleider, taakgroepleider, onderwijs
geven, spreken in samenkomst, pastoraat
verlenen, etc.)

"Hebron een kennismaking"

kan hierop
uitzonderingen
maken voor
gastleden (5.1.c. van
de statuten)

9

5.2

Hoe word ik lid?

Het proces van lidmaatschap gaat als volgt:
1. Een persoon meldt zich aan bij één van het leidersteam
2. De persoon neemt deel aan een kennismakingsavond
3. Op grond van de aanmelding volgt een gesprek met iemand van het
leidersteam.
4. Wanneer een persoon vanuit een andere geloofsgemeenschap komt, wordt er
contact gezocht met de leiding van deze gemeenschap.
5. In het leidersteam wordt gekeken of het juist is om deze persoon als lid te
aanvaarden (beoordeling).
6. Wanneer er een positief besluit komt, wordt de persoon aan de gemeente
voorgesteld.
7. De gemeente kan binnen twee weken reageren.
8. Na twee weken wordt, indien geen bezwaren uit de gemeente naar voren zijn
gebracht, de persoon ingevoegd.
Hier een paar vragen die van nut kunnen zijn bij een persoonlijke oriëntatie en voorbereiding
op het gesprek, genoemd bij punt 3:
1. Ben je wedergeboren door het geloof in Jezus Christus? Volg je Hem als de
Heer van heel uw leven?
2. Erken je - zonder voorbehoud - het gezag van de Bijbel?
3. Ben je bereid om, samen met de gemeente en onder leiding van de oudsten,
te volharden in het leven voor de Heer en voor elkaar, zoals in:
 het trouw bijwonen van de samenkomsten van de gemeente op zondag en
andere dagen om daar samen God te danken, te eren en te (aan)bidden,
en om daar door Zijn Geest en vanuit Zijn Woord elkaar op te bouwen, te
bemoedigen en aan te sporen (Hebr. 10:24,25) en om toegerust te worden
tot dienstbetoon in de gemeente en daarbuiten (Ef. 4:11,13)
 de ontwikkeling van je persoonlijke relatie met God, zodat Hij door Zijn
Woord en Geest verder gestalte kan geven aan je christen-zijn (Ef. 4:1,2)
en om je uit te strekken naar het ontwikkelen van de gaven die God een
ieder geeft tot welzijn van allen. (Ef. 4:7 en 1 Cor. 12:11)
 het dienstbaar willen zijn in taken in de gemeente, al naar gelang je
mogelijkheden en gaven
 het geregeld óók financieel naar vermogen bijdragen tot de instandhouding
en bevordering van het werk van de Heer.
4. Ben je al eerder lid van een gemeente/kerk geweest? Zo ja, heb je die in
goede verstandhouding verlaten?
5. Ben je gedoopt in water (door onderdompeling) en op grond van je geloof in
Jezus Christus?
6. Hoe zie je de (doop in de) Heilige Geest? (n.a.v. statuten artikel 5.1.b.)
7. Is het je oprechte overtuiging, dat niets je in de weg staat om als een “levende
steen” ingevoegd te worden in de Christengemeente Hebron?
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6.

Gemeente zijn in de praktijk

6.1

Relaties

De relatie met God en medegelovigen vormt de basis van de Hebron-gemeenschap. Vanuit
deze basis komt al het andere voort. De Bijbelse basis vinden we o.a. in het eerste en
tweede gebod.
34 Toen de Farizeeen gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeen tot zwijgen had
gebracht, kwamen zij bijeen, 35 en een van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem
te verzoeken: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem:
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en
met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede,
daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee
geboden hangt de ganse wet en de profeten. (Mattheus 22:34-40)
De kracht van de gemeenschap wordt bepaald door de groei van deze relaties.
In de praktijk betekent het dat een ieder lid, ongeacht achtergrond, wordt geaccepteerd
vanwege de persoon die hij of zij is. Dit wil niet zeggen dat we het over alles met elkaar eens
zijn. Vanuit de relatie wordt er bemoedigd, aangespoord, en waar nodig gecorrigeerd en
vermaand.

6.2

Wat we van onze leden verwachten

Hebron wil graag een bloeiende, enthousiaste gemeente zijn van betrokken christenen.
Daarom verwachten we van onze leden dat ze de wil hebben om te groeien in geloof, om
“vruchten van de geest” voort te brengen, in relaties met andere christenen en het verlangen
om te groeien in karakter.
Concreet betekent dit oa.:
 de bereidheid om kennis van en over Gods Woord te vergaren ter
ondersteuning van een persoonlijk evenwichtig leven en een christelijk
getuigenis
 het onderschrijven van de statuten
 dat er vanuit de geestelijk groei actief wordt deelgenomen aan de
geloofsgemeenschap, zowel op zondag als door de week. Wanneer leden
zelf initiatieven voor activiteiten ontplooien, zullen die samenhangen met
hun gaven en talenten.
 Meeleven en trouw in voor- en tegenspoed.

6.3

Gaven en talenten

Elk lid dat zich aanmeldt neemt gaven en talenten mee.

Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van
allen. (1 Corinthe 12:7)
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zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden
ten opzichte van elkander. (Romeinen 12:5)
En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en
bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op
zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.
(Efeze 4:16)

Het is de bedoeling dat deze gaven en talenten tot uitdrukking worden gebracht in en door
de gemeente. De verantwoordelijkheid voor dit proces ligt bij de persoon zelf, het leiderschap
en de gemeente.
Het ontdekken van de verschillende gaven kan ontwikkeld worden door gerichte studie,
persoonlijke gesprekken en gebed. Het is belangrijk daarvoor ruim de tijd te nemen.

In 7.3 is een gaventest opgenomen.

"Hebron een kennismaking"

12

7. Bijlagen
7.1

Profetieën uitzegeningsdienst Hebron 1990

Jesaja 43:16-21. Ik ben dezelfde gebleven als toen Ik de Egyptenaren vernietigde ook nu zal
Ik jullie helpen. Ik zal een weg in de woestijn maken en rivieren in de wildernis. Want Ik geef
water in de woestijn. Het volk dat Ik mij geformeerd heb, zal Mijn lof verkondigen. Ik denk dat
wat God in Heerde doet, doet Hij ter verkondiging van Zijn lof en dat Hij door jullie heen
water in de woestijn en rivieren in de wildernis wil laten ontspruiten, ontspringen. In allerlei
woestijnsituaties in Heerde en omgeving zal God jullie willen gebruiken om water aan te
reiken, om droge dorre plaatsen te bevloeien om vruchtbaarheid te brengen waar
onvruchtbaarheid is. God zegt: denk niet aan wat vroeger is geschied, er is veel gebeurd en
lang niet altijd even positief. Maar God zegt: denk niet aan hetgeen vroeger is geschied,
want zie Ik schep iets nieuws. Denk niet aan de mislukkingen van vroeger, lever het in bij de
Heer. Want zie Ik schep iets nieuws in Heerde en in allerlei andere plaatsen.

De Heer toonde me een karavaan die door de woestijn trok en ik zag een groep mensen
ertussen en ik weet zeker dat jullie dat waren, jullie trokken door de woestijn, eigenlijk zonder
een vaste plaats te hebben, maar dan zie ik dat die karavaan aankomt bij een oase en daar
blijven ze een hele poos en in die oase komen een heleboel mensen naar toe omdat er
water is en palmbomen zijn, het is goed dat jullie daar zijn om de mensen toe te spreken om
te verkwikken en de Heer die zegt ook tot jullie: de woestijnperiode waar je door trok is
voorbij, het zal niet zo zijn dat je altijd in die oase blijft, maar voorlopig zul je in die oase
verblijven. En je zult daar zijn tot verkwikking van een heleboel mensen die daar op dat water
aankomen en dat water mogen jullie uitdelen, dat zegt de Heer.
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Statuten Christengemeente Hebron

7.2

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.1

Het kerkgenootschap dat hierna genoemd wordt: “de gemeente” draagt de naam:
Christengemeente “Hebron”. De gemeente is een nieuwtestamentische
gemeenschap van gelovigen met Jezus Christus als hoofd.

1.2

Zij is gevestigd te Heerde.

GRONDSLAG
Artikel 2
2.1

De gemeente stelt zich op de grondslag van Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel.

DOEL
Artikel 3
3.1

De gemeente stelt zich ten doel:

a.

als lichaam te functioneren onder het hoofd Jezus Christus

b.

gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het lichaam van
Christus

c.

zich mee in te zetten tot het bereiken van de gehele mensheid met het evangelie van
Jezus Christus

MIDDELEN
Artikel 4
4.1

De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
a.
b.
c.
d.
e.

het houden van samenkomsten
het geven van bijbelstudie
het houden van huiskringen
het verlenen van pastorale zorg
het uitdragen van het evangelie in binnen- en buitenland door effectieve
evangelisatie en zending
f. alle andere passende middelen die tot het bereiken van het doel kunnen
meehelpen
LIDMAATSCHAP
Artikel 5
5.l

Leden van de gemeente zijn zij, die:
a. Jezus Christus en Hebreeën 6:1+2 als fundament voor hun leven hebben
aanvaard
"Hebron een kennismaking"
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b. En op grond hiervan zijn gedoopt in water en in de Heilige Geest of streven
naar het ontvangen van de Heilige Geest.
c. Zich bij de oudstenraad als zodanig hebben kenbaar gemaakt en door hen als
lid zijn geaccepteerd (Personen die zich met de Christengemeente "Hebron"
verbonden weten, doch niet voldoen aan art. 5-1b kunnen in
uitzonderingsgevallen om bijzondere redenen aan de oudstenraad verzoeken
om het lidmaatschap).
d. (Voor personen die tijdelijk in Heerde of omgeving verblijven, is er de
mogelijkheid van een dubbellidmaatschap, na overleg met de thuisgemeente).
e. Als lid van de gemeente zijn ingevoegd, door als lid te zijn voorgesteld aan de
gemeente.
f. Regelmatig de zondagse samenkomsten bijwonen alsook de door de week
georganiseerde ontmoeting(en).

5.2

Zij blijven lid totdat zij zich als zodanig hebben onttrokken. Tevens bezit de
oudstenraad de bevoegdheid het lidmaatschap te ontzeqqen. Dit indien de wandel
van het betreffende lid op grond van Gods Woord onbetamelijk wordt geacht en deze
hierin, na herhaalde waarschuwingen van de oudsten, in blijft volharden.

GELDMIDDELEN
Artikel 6
6.1

6.2

De geldmiddelen der gemeente bestaan uit:
a. Bijdragen der leden;
b. erfstellingen;
c. legaten;
d. renteloze leningen;
e. giften en
f. overige baten
De oudsten zullen jaarlijks op een te houden gemeenteavond in het eerste kwartaal
een financieel jaaroverzicht aan de gemeente overleggen van baten en lasten van het
voorgaande jaar en een begroting over het komende jaar.

OUDSTEN/DIAKENEN/KRINGLEIDERS
Artikel 7
7.1

Oudsten, diakenen en kringleiders moeten voldoen aan art. 5-1b

7.2

De oudstenraad is belast met het bestuur der gemeente.

7.3

7.4
7.5

a. De oudstenraad bestaat uit tenminste drie personen, onder wie de evt.
voorgangers der gemeente en kiest uit haar midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester.
b. In uitzonderlijke gevallen kiest men eventueel één of meer plaatsvervangers
voor deze functionarissen uit de oudstenraad
De oudstenraad blijft wettig samengesteld, ook indien er vacatures zijn.
Nieuwe oudsten worden door de oudstenraad gekozen uit de leden van de gemeente
na samenspraak met de diakenen en kringleiders. Hierbij dienen deze te voldoen aan
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de richtlijnen die de Bijbel hierover geeft. Aankomende oudsten worden door de
oudstenraad aan de gemeente voorgesteld. Als daarna door de gemeenteleden
binnen een periode van 10 dagen geen gegronde bezwaren worden aangedragen,
worden deze als oudsten ingezegend.
7.6

Wanneer de oudsten onderling niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan
arbitrage worden ingeroepen van voorgaande oudsten van verbonden gemeenten.

Artikel 8
8.1

De oudstenraad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte en is bevoegd tot
het verrichten van alle rechtshandelingen, die de oudstenraad in het belang van de
gemeente acht.

8.2

De oudstenraad behoeft voor het verrichten van de volgende rechtshandelingen
evenwel de voorafgaande toestemming van de ledenvergadering:
a. de verkoop, koop en hypothecaire bezwaring van onroerende goederen;
b. aangaan van leningen zowel ten behoeve als ten laste van de gemeente
Tenzij nadrukkelijk bij een besluit aan een ander opgedragen, berust de uitvoering
van een besluit van de oudstenraad bij de oudsten.

8.3

a. afzonderlijk zijn de voorzitter, secretaris en de penningmeester zonder zodanig
besluit slechts bevoegd voorzover de oudstenraad taken heeft gedelegeerd;
b. de penningmeester is bevoegd tot het tekenen van bewijzen van ontvangst van
gelden, welke aan de gemeente uit welken hoofde ook worden afgedragen,
mits daardoor de gemeente geen rechten prijsgeeft.

Artikel 9
9.1

Een lid van de oudstenraad kan te allen tijde zijn functie neerleggen.

9.2

Voorts eindigt het lidmaatschap van een lid van de oudstenraad door overlijden en
door ongevraagd ontslag.

9.3

Ongevraagd ontslag van een lid van de oudstenraad kan door de overige leden van
de oudstenraad plaatsvinden, indien:
a. de wandel van het betreffende lid van de oudstenraad op grond van de Heilige
Schrift onbetamelijk wordt geacht;
b. het betreffende lid in strijd handelt met de belangen van de gemeente in haar
geheel of van één of meer van haar leden in het bijzonder;
c. om andere zwaarwichtige redenen

LEDENVERGADERINGEN
Artikel 10
10.1

Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de oudstenraad dit wenselijk acht,
doch tenminste één maal per jaar.

10.2

Besluiten, als genoemd onder 8.2 en 11.1, worden bijvoorkeur met eenparigheid,
doch in elk geval met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig
uitgebrachte stemmen, genomen.

10.3

Alle leden die voldoen aan art. 5-1b zijn stemgerechtigd.
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10.4

De bijeenroeping van de ledenvergadering geschiedt doorafkondiging op een
zondagse of doordeweekse grote bijeenkomst door de oudsten en/of vermelding in
het gemeentelijk informatieblad. De termijn van oproeping tot de vergadering
bedraagt tenminste 10 dagen

WIJZIGING VAN DE LEEFREGELS
Artikel 1.1
11.1

Deze leefregels kunnen te allen tijde door de oudstenraad worden gewijzigd na
goedkeuring van diakenen en kringleiders en de ledenvergadering van de gemeente.

OPHEFFING
Artikel 12
12.1

Tot opheffing van het kerkgenootschap kan te allen tijde na samenspraak met
diakenen, kringleiders en de ledenvergadering worden besloten.

12.2

De vereffening geschiedt door de oudstenraad, tenzij de ledenvergadering op
verzoek van de oudstenraad een of meer personen, al dan niet uit de oudstenraad,
als liquidateur(en) benoemt.

12.3

Het eventueel batig liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan één of meer rechtspersonen
of gemeenschappen, die een gelijk aan of nagenoeg gelijk doel aan dat van de
gemeente beoogt/beogen, welke rechtsperso(o)n(en) of gemeenschappen door de
oudstenraad in samenspraak met de diakenen, kringleiders en de ledenvergadering
word(t)(en) aangewezen.
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Gaventest

7.3

Omcirkel per vraag de letter bij de eigenschap die het best bij jou past. Vul daarna de
scorelijst in.
1.
Z

Wil zelf bepalen of iets waar is.

R

Gaat af op wat anderen aan informatie bieden.
2.

E

Geeft specifieke stappen aan anderen hoe iets gedaan moet worden.

S

Doet het zelf wel even.
3.

I

Heeft waardering en bevestiging nodig.

G

Blijft zonder erkenning doorwerken.
4.

K

Vindt het fijn met mensen te praten en hen vooral door het geven van raad te
helpen.

T

Helpt mensen liever op een praktische wijze.
5.

M

Wil allereerst een goede sfeer in huis of op het werk.

U

Wil allereerst dat alles op rolletjes loopt.
6.

N

Helpt anderen door hen op hun zwakheden te wijzen.

S

Helpt anderen door hun zwakheden tegemoet te komen.
7

L

Als er geld nodig is, dan eerst vaststellen hoeveel ieder in gelijke hoeveelheden
kan bijdragen.

A

Als er geld nodig is, dan eerst geven om daarmee anderen te motiveren om ook te
geven.
8.

O

Wijst fouten aan om problemen aan het licht te brengen.

X

Ziet het doel in een probleem en bedenkt stappen om de fouten te corrigeren.
9.

Y

Meeste voldoening uit het onderzoek naar de oplossing van een probleem.

E

Meeste voldoening door uit eigen ervaring te vertellen hoe een probleem opgelost
kan worden.
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10.
K

Richt zich op individuele gesprekken voor het verlenen van hulp.

R

Werkt liever met groepen mensen.
11.

F

Motiveert anderen om te geven door te geven.

V

Onderzoekt liever wat er precies nodig is.
12.

G

Houdt zicht het liefst wat meer op de achtergrond.

W

Treedt gemakkelijk naar voren om eigen mening te laten horen.
13.

X

Ziet gewoonlijk problemen als kansen of uitdagingen.

B

Leeft vooral sterk mee met anderen die problemen hebben.
14.

H

Toont direct medelijden bij het verlenen van hulp bij een gebeurtenis, waarbij
iemand iets vervelends overkomt.

Z

Is eerder geïnteresseerd in de oorzaak van de gebeurtenis.
15.

A

Bekijkt de dingen een beetje vanaf een afstand.

M

Betrokken en meevoelend.
16.

N

Spreekt direct en oprecht. ( ‘voor de vuist weg’)

U

Spreekt ordelijk en systematisch.
17.

E

Geeft les of vertelt iets met voorbeelden uit eigen ervaringen.

F

Geeft les of vertelt iets en vermijd persoonlijke illustraties.
18.

K

Geeft stapsgewijze aanwijzingen om anderen te helpen.

L

Leidt iemand door de stappen heen.
19.

O

Ziet de dingen zoals ze zijn.

X

Ziet de dingen zoals ze kunnen worden.
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20.
B

Bekommert zich sterk om hoe anderen zicht voelen.

G

Is meer bezig met wat men dagelijks nodig heeft dan met gevoelens.
21.

I

Is bezig met wat er direct gebeuren moet.

R

Is bezig met het totaalbeeld.
22.

W

Vindt het fijn om door onderzoek te bewijzen of iets juist is.

Y

Is vooral gemotiveerd om onderzoek te doen om de resultaten aan anderen te
presenteren.
23.

V

Gevoelig voor de werkelijke betekenis van woorden/begrippen.

H

Gevoelig voor de gevoelswaarde van woorden/begrippen.
24.

Z

Geeft de voorkeur aan inhoudelijke discussies aan de hand van vaste Bijbelse
uitgangspunten.

E

Geeft de voorkeur aan discussies gebaseerd op menselijke ervaringen.
25.

M

Benadert problemen waarbij de emotionele behoefte het belangrijkste zijn.

K

Benadert problemen waarbij eerst gekeken wordt naar de achtergronden en
grondoorzaken.
26.

B

Gevoelig voor hetgeen achter een bepaalde boodschap schuilgaat (toon, sfeer).

U

Let meer op het effect van een bepaalde boodschap op de lange termijn.
27.

N

Neigt ertoe om financiële problemen aan te pakken door aan te wijzen waar het
fout is gegaan.

A

Neigt ertoe om financiële problemen aan te pakken door zo mogelijk zelf bij te
dragen.
28.

O

Waardeert de bijbel om vooral fouten/zonden aan het licht te brengen en een juiste
levenswandel te hebben.

Y

Waardeert de bijbel vooral vanwege de schat en kennis aan waarheid die het bied.
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29.
W

Wind er geen doekjes om.

H

Zachtmoedig en voorzichtig.
30.

T

In staat om persoonlijke voor/afkeur opzij te zetten en ongehinderd aan de slag te
gaan.

B

In staat om snel de atmosfeer of stemming te “proeven”.
31.

F

Flexibel en zakelijk.

V

Houdt niet van verandering, liever routine.
32.

N

Iets is goed of fout. Kan anderen confronteren.

M

Bang om gevoelens van anderen te kwetsen. Ontziet anderen.
33.

S

Trekt praktische problemen van anderen snel naar zich toe.

H

Trekt zich de persoonlijke problemen van anderen snel aan.
34.

I

Alert om praktische noden vlug op te lossen.

O

Alert om geestelijke noden vlug op te lossen.
35.

T

Kan moeilijk nee zeggen, doet daardoor erg veel.

Z

Doet minder maar dan ook goed. Meer geneigd tot perfectie.
36.

S

Raakt gefrustreerd door tijdslimiet.

L

Kan makkelijk werken met tijdslimiet.
37.

Y

Gaat systematisch en precies te werk.

I

Vindt het belangrijker dat het werk af komt.
38.

G

Koopt de beste kwaliteit.

R

Koopt het voordeligste.
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39.
V

Denkt ordelijk om alles goed op een rijtje te krijgen en ervoor te zorgen dat alles
klopt.

U

Denkt ordelijk om van daaruit te bepalen welke richting je uit moet.
40.

T

Voorziet in financiën/materiaal zo nodig uit eigen middelen om een taak zelf af te
kunnen maken.

A

Voorziet in financiën/materiaal om anderen in staat te stellen hun werk te doen.
41.

L

Gericht op ideeën ( “idealistisch”).

W

Gericht op de werkelijkheid (“realistisch”).
42.

F

Helpt anderen door te voorzien in de juiste middelen, hetzij financieel, hetzij op
andere materiële wijze.

X

Helpt anderen door hun aan te moedigen, een zetje te geven. Erop gericht om
anderen te helpen “zichzelf-te-helpen”.

Scorelijst bij Gaventest
1
N

O

2
W

S

I

3
T

Z

Y

4
V

E

K

5
X

G

A

6
F

R

7

U

L

M

B
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Aantal:
Totaal:

Grafiek van jouw score: 2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1.Profetie/ waarnemer
2.Dienen/ helper
3.Onderwijzen/
onderzoeker
4.Vermanen/raadgever
5.Meedelen/ gever
6.Leiding geven/
organisator
7.Barmhartigheid/
trooster
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