STATUTEN van de
EVANGELISCHE GEMEENTE "PAROUSIA"
WOERDEN
Artikel 1 - NAAM EN ZETEL
a. Het zelfstandige kerkgenootschap draagt de naam: Evangelische Gemeente "Parousia",
Woerden en is gevestigd te Woerden;
b. Bovengenoemde gemeente heeft zich met soortgelijke gemeenten verenigd in de als
kerkgenootschap ingeschreven: Alliantie van Evangelische Gemeenten "Parousia".
Artikel 2 - GRONDSLAG/GELOOFSBELIJDENIS
De gemeente aanvaardt de Bijbel, te weten alle canonieke boeken, als het geïnspireerde
Woord van God. Daarom gelooft en belijdt zij:
a. Er is een God, oneindig volmaakt, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: Vader,
Zoon en Heilige Geest;
b. Jezus Christus is waarachtig God en mens.
Hij is geboren uit de maagd Maria en verwekt door de Heilige Geest. Hij stierf aan het kruis
als Rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Degenen, die in Zijn plaatsvervangend offer
geloven, worden allen gerechtvaardigd op grond van Zijn vergoten bloed. Hij verrees uit de
dood naar de Schriften. Hij is nu
gezeten aan de rechterhand van de Vader als de Grote Hogepriester. Hij zal wederkomen om
zijn Koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde te stichten;
c. De Heilige Geest is een goddelijk Persoon, gezonden om in de gelovigen te wonen, hen te
leiden, te onderwijzen en kracht te geven. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en
van oordeel;
d. Het Oude en Nieuwe Testament, onfeilbaar in hun oorspronkelijke vorm zijn woordelijk
geïnspireerd door God en een volledige openbaring van Zijn wil ten opzichte van de
verlossing van de mens. Zij vormen tezamen de goddelijke en enige regel voor het geloof en
geestelijk leven van de gelovige;
e. De mens was oorspronkelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God; hij viel
echter door ongehoorzaamheid, waardoor hij zichzelf zowel tot de lichamelijke als tot de
geestelijke dood veroordeelde. Alle mensen worden geboren met een zondige natuur,
waardoor ze gescheiden zijn van het leven van God en kunnen alleen gered worden door het
verzoenend werk van Jezus Christus. Het toekomstige deel van de gelovige is de opstanding
ten leven, in eeuwige heerlijkheid en tegenwoordigheid van God, dat van de ongelovige de
opstanding ten oordeel en een voor eeuwig gescheiden zijn van God.
f. door Jezus Christus is er verlossing voor alle mensen; degenen die zich bekeren en geloven
in Hem, worden wedergeboren door de Heilige Geest, ontvangen de gave van het eeuwige
leven, en worden kinderen van God;

g. het is de wil van God dat iedere gelovige met de Heilige Geest vervuld wordt en door Hem
geheel geheiligd, dat hij zich afscheidt van de zonde en de wereld en zich geheel toewijdt aan
de wil van God, daarvoor kracht ontvangend voor een heilig leven en vruchtbare dienst. Deze
vervulling is het werk van de Heilige Geest in de gelovige, tot stand gebracht tijdens en/of na
zijn bekering;
h. in het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus is ook in genezing van onze sterfelijke
lichamen voorzien. Gebed voor de zieken en zalving met olie worden in de schrift geleerd en
zijn het voorrecht van de Gemeente in onze huidige tijd;
i. de Gemeente van Christus bestaat uit allen die geloven in de Here Jezus Christus, en die
verlost zijn door Zijn bloed, en wedergeboren door de Heilige Geest.
Christus is het Hoofd van het Lichaam, Zijn Gemeente, die Hij de opdracht heeft gegeven om
in de wereld uit te gaan als Zijn getuige, het Evangelie predikend aan alle natien. De
plaatselijke gemeente is een lichaam van gelovigen in Christus, die tezamen komen om God
te aanbidden, opgebouwd te worden door het Woord van God, samen in gebed te gaan en
gemeenschap te oefenen, het Evangelie te verkondigen en de beide instellingen van Doop der
gelovigen en Avondmaal te vieren;
j. er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen; voor de eersten een
opstanding ten leven; voor de laatsten een opstanding ten oordeel;
k. de persoonlijke verschijning van Jezus Christus is aanstaande, als een gezegende hoop, tot
opname van Zijn Gemeente en daarop volgend Zijn wederkomst op aarde met de Zijnen tot
oprichting van Zijn duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid tot heil van alle volken der
aarde.
Artikel 3 - DOELSTELLINGEN
De gemeente stelt zich ten doel:
a. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus;
b. ongelovigen op te roepen zich te bekeren en zich op grond van hun belijdenis van hun
geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en de gemeenschap der heiligen te
beoefenen overeenkomstig Handelingen 2:42;

c. de heiligen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, hen aan te sporen
medegetuigen te zijn van Christus' verlossingswerk;
d. in haar eigen financiële behoeften te voorzien;
e. naar vermogen in diakonale en pastorale nood te voorzien.
Artikel 4 - MIDDELEN
De gemeente tracht de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken door middel van
aktiviteiten aan de doelstellingen bevorderlijk zoals:

a. de prediking van het Evangelie;
b. het houden van samenkomsten;
c. bijbelstudie- en gebedsavonden;
d. kinder- en jeugdwerk;
e. evangelisatie en zendingswerk;
f. het bijeenbrengen van de benodigde gelden.
Artikel 5 - INKOMSTEN
De inkomsten der gemeente bestaan uit:
a. bijdragen van de leden;
b. opbrengsten van kollekten;
c. erfstellingen, legaten, schenkingen, giften en baten, die haar
komen.

op andere wijze ten goede

Artikel 6 - DE RAAD DER GEMEENTE
a. De gemeente wordt bestuurd door een gemeenteraad, in deze statuten en in het
huishoudelijk reglement verder te noemen "de raad", welke bestaat uit oudsten, waaronder de
voorganger-oudste en een sekretaris en penningmeester, welke diaken zijn.
De raad kan besluiten een dagelijks bestuur te vormen, bestaande uit de voorganger-oudste,
een in onderling overleg aan te wijzen mede-oudste, de sekretaris en de penningmeester.
b. De raad behartigt de zaken van de gemeente, voert de besluiten van de ledenvergadering uit
en beheert de goederen en financiële middelen van de gemeente. De oudsten hebben als taak
ondermeer: pastoraat, geestelijk toezicht overeenkomstig Handelingen 20:28 en de
beoordeling van kandidaat-leden. De raad kan taken delegeren aan kommissies, die over de
uitvoering verantwoording verschuldigd zijn aan de raad.
c. De raad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte en is bevoegd tot alle
handelingen binnen de doelstellingen der gemeente, met uitzondering van het bepaalde in
artikel 8 lid d en onverminderd zijn verantwoording aan de ledenvergadering.
d. Alle vergaderingen, zowel raads- als ledenvergaderingen worden voorgezeten door de
voorganger-oudste, tenzij de raad het voorzitterschap wenst over te dragen aan een medeoudste.
In het huishoudelijk reglement zijn nadere regels gesteld in geval van ontstentenis van een
voorganger-oudste.
e. De raad bestaat uit tenminste vijf personen. Wanneer door bijzondere omstandigheden het
aantal raadsleden minder dan vijf bedraagt, blijven de overige raadsleden een wettig college

vormen, belast met de hiervoor genoemde opdracht. Zo spoedig mogelijk dient in de vakature
te worden voorzien.
f. Met uitzondering van de voorganger-oudste worden oudsten en diakenen gekozen voor een
periode van drie jaar. Na afloop van deze periode zijn zij direkt herkiesbaar. Na een tweede
aansluitende periode van drie jaar, zijn zij niet direkt herkiesbaar. Na een jaar afgetreden te
zijn, kunnen zij opnieuw kandidaat gesteld worden.
Beroepbaarstelling van een voorganger-oudste, en de verkiezing van oudsten en diakenen
worden in het huishoudelijk reglement geregeld.
Artikel 7 - DE LEDEN
a. De gemeente kent ingeschreven leden - in deze statuten en in het huishoudelijk reglement
verder te noemen "de leden" - die door de raad als zodanig worden toegelaten.
b. Als leden der gemeente worden toegelaten, zij die dit schriftelijk aanvragen en tevens
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. het ervaren hebben van een bijbelse wedergeboorte;
2. het blijk geven van een positief christelijke levenswandel c.g. het uitdragen van een
positief christelijk getuigenis.
3. het ondergaan hebben van de doop der gelovigen door onderdompeling. Slechts in
bijzondere gevallen, zoals lichamelijke ongeschiktheid, kan de doop op een andere wijze
dan door onderdompeling worden bediend. Hierover beslist de raad.
4. het volledig kunnen onderschrijven van de geloofsbelijdenis en de doelstellingen der
gemeente;
5. tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben;
6. tenminste gedurende een half jaar reeds deel uitmaken van de geloofsgemeenschap.
Hiervan kan worden afgeweken, indien het personen betreft, die door verhuizing of
anderszins zijn
overgekomen van een gelijkgezinde evangelische gemeente.

c. In het huishoudelijk reglement zijn nadere regels gesteld omtrent de rechten en plichten der
leden.
d. De namen van hen, die als lid tot de gemeente wensen toe te treden, worden in de gemeente
bekend gemaakt. Leden hebben het recht duidelijk gemotiveerde bezwaren tegen de
toetreding van aspirantleden kenbaar te maken. In dat geval zal de raad in nader overleg
treden met de betrokkenen en wordt de toetreding in nader beraad genomen.
Toelating geschiedt bij tenminste twee/derde meerderheid van stemmen der raadsvergadering.
Het toetreden van leden wordt in de gemeente bekend gemaakt.
e. De raad kan aan personen het buitengewoon lidmaatschap toekennen.
Hiervoor kunnen gelovigen in aanmerking komen, die deel uit willen maken van de
gemeente, maar door bijvoorbeeld bijbelschoolopleiding of zendingsarbeid elders, niet in de
gelegenheid zijn om deel te nemen aan het gemeenteleven. Het buitengewoon lidmaatschap
kent met uitzondering van het stemrecht, dezelfde rechten en plichten als het gewone
lidmaatschap.
f. Het lidmaatschap der gemeente vervalt:

1. door overlijden;
2. door (schriftelijk) te bedanken;
3. door vertrek naar een andere gemeente;
4. door royement.
g. Redenen tot royement worden in het huishoudelijk reglement omschreven. Royement
geschiedt door de raad, nadat de betrokken persoon daarover onderhouden is op grond van
Mattheus 18:15-2 en nadat de betrokkene in de gelegenheid gesteld is om zich ten overstaan
van de raad mondeling, danwel schriftelijk, te verantwoorden.
Artikel 8 - VERGADERINGEN
a. De raad vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht. In het huishoudelijk reglement zijn
regels gesteld omtrent de wijze van vergaderen, het stemmen en de besluitvorming.
b. Tenminste eenmaal per jaar wordt schriftelijk een ledenvergadering bijeen geroepen,
waarin de raad verantwoording aflegt voor zijn daden van bestuur en beheer.
c. Indien tenminste 1/3 van de leden dit schriftelijk aan de raad kenbaar heeft gemaakt, wordt
een ledenvergadering belegd.
d. De ledenvergadering beslist in zaken van aankoop van onroerende goederen, danwel het
bezwaren daarvan, en het aangaan van geldleningen ten laste van de gemeente.
e. Alles wat nodig is voor het bijeenroepen en houden van een ledenvergadering, wordt in het
huishoudelijk reglement geregeld.
f. Leden kunnen middels een ander lid bij volmacht (schriftelijk) stemmen, doch alleen in
gevallen waarbij tevoren schriftelijk het/de onderwerp(en) waarover gestemd moet worden,
bekend zijn gemaakt. Een lid mag slechts voor twee leden bij volmacht stemmen.
Artikel 9 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Al hetgeen betrekking heeft op het funktioneren van de gemeente, wordt nader geregeld in het
huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in
strijd zijn met de statuten.
Artikel 10 - STATUTENWIJZIGING
Tot wijziging van de statuten kan worden besloten met 2/3 meerderheid van stemmen in een
ledenvergadering, waar tenminste 3/4 van de leden aanwezig is. Tot een dergelijke
ledenvergadering moet tenminste 14 dagen van tevoren schriftelijk worden opgeroepen. Bij
deze oproep dient een afschrift van de voorgestelde wijziging te worden gevoegd.
Indien niet 3/4 der leden ter vergadering komt, dient een tweede vergadering, minimaal een
maand na de eerste, te worden uitgeschreven; dan beslist de meerderheid van het totaal aantal
uitgebrachte stemmen.
De artikelen 2,3,10 en 11 kunnen nimmer veranderd worden.

Artikel 11 - ONTBINDING
a. De gemeente kan worden ontbonden indien tenminste 3/4 van het totaal aantal
ingeschreven leden daartoe besluit in een speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering.
b. In geval van ontbinding, beslist de raad welke bestemming het vermogen der gemeente zal
krijgen.
Artikel 12 - SLOTBEPALING
Als statuten en/of huishoudelijk reglement in enig geval niet voorzien, beslist de raad.

