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Toelichting
In januari 1986 zijn de officiële statuten van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Oegstgeest voor
het eerst vastgesteld.
In 1993 zijn er enkele wijzigingen behandeld en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van
23 juni. De “nieuwe” statuten zijn echter nooit officieel in een gemeentevergadering goedgekeurd.
In 2017 heeft de kerkenraad het initiatief genomen om de statuten opnieuw te bezien en te komen
tot vaststelling van actuele statuten.
Deze versie van de statuten is op 4 februari 2019 vastgesteld door de kerkenraad en op de
gemeentevergadering van 5 juni 2019 is de instemming van de gemeente gevraagd. Op onderdelen
is door gemeenteleden gevraagd deze statutenwijziging aan te passen. Op de gemeentevergadering
van 6 november is een aantal amendementen in stemming gebracht. Geen van de ingediende
amendementen kreeg voldoende steun van de gemeentevergadering. Daarmee ontving de
kerkenraad de gevraagde instemming van de gemeentevergadering en heeft deze statuten op zijn
vergadering van 2 december 2019 vastgesteld.
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STATUTEN

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK OEGSTGEEST E.O.

Artikel 1
NAAM, ZETEL
1.
2.

Er is in Oegstgeest een zelfstandige christelijke gemeente, genaamd de Nederlands
Gereformeerde Kerk van Oegstgeest en omstreken, hierna te noemen: de gemeente.
De gemeente is rechtspersoon ingevolge artikel 2.1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2
GRONDSLAG

1.
2.

De gemeente stelt zich onder het gezag van de Heilige Schrift.
Haar belijdenisgeschriften zijn de "Drie Formulieren van Enigheid van de Gereformeerde
Kerken in Nederland", te weten: Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en
Dordtse Leerregels.

Artikel 3
KERKVERBAND

1.
2.

De gemeente onderhoudt een kerkverband met de overige Nederlands Gereformeerde
Kerken zoals neergelegd in het Akkoord van Kerkelijk Samenleven.
De gemeente stelt haar verantwoordelijkheid tegenover de Heer der kerk boven de besluiten
van kerkelijke vergaderingen en geeft daar in voorkomende gevallen rekenschap van aan de
andere gemeenten die tot het kerkverband behoren.

Artikel 4
KERKENRAAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit de ambtsdragers, te weten
de predikant(en) in actieve dienst, de ouderlingen en de diakenen.
Het aantal ambtsdragers wordt, onverminderd het in artikel 6, tweede lid onder f, bepaalde,
door de kerkenraad vastgesteld.
De leiding van de vergadering van de kerkenraad, van het moderamen en van de gemeente
berust bij de voorzitter.
Het secretariaat van de kerkenraad en van het moderamen wordt vervuld door de scriba.
De zorg voor de dagelijkse gang van zaken berust bij het moderamen, bestaande uit de
voorzitter, de scriba en ten minste één en ten hoogste drie andere kerkenraadsleden.
Kerkenraad en moderamen regelen zelf de wijze en frequentie van hun vergaderingen.
De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door voorzitter en scriba van de
kerkenraad tezamen, dan wel door twee daartoe door de kerkenraad bij schriftelijke opdracht
aangewezen bijzondere gemachtigden.
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Artikel 5
LEDEN

1.

De kerkenraad beslist over de toelating van leden.

2.
3.

De leden die openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd, worden belijdende leden genoemd.
De kerkenraad kan regels vaststellen ten aanzien van de positie van doopleden, ongedoopte
kinderen van gemeenteleden en gastleden.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door vertrek naar een andere christelijke gemeente;
b. door overlijden;
c. door afsnijding als tuchtmaatregel.
Wanneer iemand aangeeft niet langer tot de gemeente te willen behoren, zich zonder
kennisgeving bij een andere kerkgemeenschap aansluit of bij verhuizing naar elders geen
attestatie aanvraagt, en daar ondanks inspanningen van de kerkenraad en de gemeente bij
blijft, berust de kerkenraad daarin en doet hij van de beëindiging van het lidmaatschap
mededeling aan de gemeente.
Wanneer iemand lange tijd elk contact met de ambtsdragers onmogelijk maakt, verklaart de
kerkenraad, na instemming van de gemeente, zijn lidmaatschap voor beëindigd.

4.

5.

6.

Artikel 6
GEMEENTEVERGADERINGEN

1.
2.

3.

4.

De kerkenraad vraagt advies aan de gemeentevergadering over aangelegenheden, die voor de
gang van zaken in de gemeente van wezenlijk belang zijn.
Onverminderd het ter zake in de overige artikelen bepaalde behoeft de kerkenraad de
goedkeuring van de gemeentevergadering voor:
a. opheffing van de gemeente, aansluiting ervan bij één of meer andere gemeenten, dan
wel andere dan incidentele samenwerking met andere gemeenten dan de Nederlands
Gereformeerde Kerken;
b. het anders dan incidenteel kiezen van een andere plaats van samenkomst;
c. vaststelling en goedkeuring van de financiële jaarstukken;
d. besluiten die een aanmerkelijke geldelijke last op de gemeente leggen, zoals kerkbouw of
de aankoop dan wel huur van onroerende zaken en de aanstelling van een kerkelijk
werker of een andere medewerker in een dienstverband;
e. het medewerken aan de zending op een bepaald terrein, of het beëindigen van die
medewerking;
f. vaststelling van het aantal ambtsdragers;
g. besluiten waarvoor dit in de in artikel 12 bedoelde reglementen is voorgeschreven;
h. wijziging van deze statuten en vaststelling of wijziging van de in artikel 10 en 12 bedoelde
reglementen.
Het bijeenroepen van een gemeentevergadering, waarin een aangelegenheid als in het eerste
of tweede lid bedoeld, aan de orde komt, zal met duidelijke vermelding van de aan de orde te
stellen zaken, tenminste een week tevoren worden aangekondigd in het orgaan van de
gemeente of door een schriftelijke uitnodiging. Deze termijn is ten minste 1 maand in het
geval genoemd in het tweede lid onder a.
Het stemrecht op een gemeentevergadering komt toe aan de aanwezige belijdende leden. Bij
reglement kan echter een minimumleeftijd voor het stemrecht worden bepaald, mits die de
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5.

leeftijd van 18 jaar niet te boven gaat. Alleen wanneer de uitnodiging dit expliciet vermeldt,
kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijke stemmen worden uitgebracht.
Gemeentevergaderingen worden ten minste eenmaal per jaar ter behandeling van de
jaarstukken belegd en voorts zo dikwijls, als dit voor de toepassing van het eerste en tweede
lid van dit artikel noodzakelijk is, of de kerkenraad zulks voor het welzijn van de gemeente
nuttig acht. Ook wordt een gemeentevergadering belegd indien ten minste tien
stemgerechtigde leden daarom verzoeken, in welk geval de kerkenraad de vergadering belegt
binnen een maand na de datum van het verzoek, waarbij de maanden juli en augustus niet
meegerekend worden.

Artikel 7
BENOEMING AMBTSDRAGERS EN KERKELIJK WERKERS

1.

Predikanten worden door de kerkenraad beroepen na instemming van de
gemeentevergadering en na aanvaarding van het beroep door de kerkenraad benoemd.

2.

Kerkelijk werkers worden aangesteld door de Kerkenraad, na voorafgaande instemming van
de gemeentevergadering met de openstelling van de vacature.

3.

De voorzitter en scriba van de kerkenraad en de overige ouderlingen en de diakenen worden
benoemd door de kerkenraad. De benoeming geschiedt in de regel voor een periode van drie
jaar met de mogelijk tot verlenging met één jaar tot een periode van maximaal vier jaar.
Wanneer er een vacature in de kerkenraad ontstaat wordt de gemeente in de gelegenheid
gesteld de kerkenraad te attenderen op geschikte gemeenteleden. Uiterlijk twee weken voor
de bevestiging van een ambtsdrager wordt van die bevestiging mededeling aan de gemeente
gedaan met het oog op haar instemming.
Wanneer de kerkenraad in een vacature wil voorzien door middel van een verkiezing, doet hij
daarvan uiterlijk twee weken voor die verkiezing mededeling aan de gemeente, vergezeld van
de regels die bij de stemming zullen gelden.

4.

5.

Artikel 8
BEMIDDELING BIJ CONFLICTEN

In voorkomende gevallen zal de kerkenraad streven naar oplossing van conflicten door bemiddeling.
Daarvoor doet de kerkenraad een beroep op een instantie die binnen de Nederlands Gereformeerde
Kerken daarvoor erkenning geniet of op één of meer personen die het vertrouwen van alle
betrokkenen genieten.

Artikel 9
COMMISSIES
1.
2.

De kerkenraad kan ter advisering, of ter uitvoering van bepaalde taken, commissies instellen.
Voor zover de in het eerste lid bedoelde taken vallen onder de in artikel 6, eerste of tweede
lid bedoelde aangelegenheden, dient voor instelling van de commissie het daar bedoelde
advies of de goedkeuring van de gemeentevergadering te worden verkregen.
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Artikel 10
COMMISSIE VAN BEHEER

1.

2.
3.

De gemeente kent een Commissie van Beheer, die de kerkenraad gevraagd en ongevraagd
adviseert over de materiële belangen van de gemeente. Op verzoek van de kerkenraad kan
deze commissie beheerstaken verrichten.
De leden van deze commissie worden door de kerkenraad voor de periode van drie jaar
benoemd. Zij zijn terstond herbenoembaar.
De kerkenraad stelt een reglement vast voor de omvang, taak en werkwijze van de Commissie
van Beheer.

Artikel 11
PENNINGMEESTER

1.
2.
3.

De kerkenraad benoemt, na goedkeuring door de gemeentevergadering, een penningmeester
van de gemeente.
De penningmeester is als zodanig lid van de Commissie van Beheer.
Hij legt jaarlijks aan kerkenraad en gemeentevergadering verantwoording af van zijn beheer.

Artikel 12
REGLEMENTEN

1.

De kerkenraad stelt taakomschrijvingen vast voor de functies die in de gemeente worden
vervuld. De kerkenraad informeert de gemeente over de vaststelling en wijziging van de
taakomschrijvingen.

2.

De kerkenraad draagt zorg voor de aanwezigheid en bekendheid van de gedragscode.

3.

Verder kan de kerkenraad reglementen vaststellen met betrekking tot de gang van zaken in de
gemeente mits deze niet strijden met wat in deze statuten is bepaald.

Artikel 13
SLOTBEPALING

In gevallen waarin deze statuten en de in artikelen 10 en 12 bedoelde reglementen niet voorzien,
beslist de kerkenraad, zonodig met inachtneming van artikel 6 eerste lid.

