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Statuten	  	  
Baptistengemeente	  Silo,	  juni	  2012	  
	  
Artikel	  1	  Naam	  	  

a. De	  gemeente	  draagt	  de	  naam:	  Baptistengemeente	  ‘Silo’,	  hierna	  te	  noemen:	  de	  gemeente.	  	  
b. De	  gemeente	  is	  gevestigd	  te	  Utrecht.	  	  
c. De	  gemeente	  is	  een	  kerkgenootschap	  in	  de	  zin	  van	  art.2	  rechtspersoonlijkheid	  en	  is	  als	  zodanig	  erkend	  

naar	  Nederlands	  recht.	  	  
	  
Artikel	  2	  Grondslag	  	  
De	  gemeente	  leeft	  uit	  en	  weet	  zich	  gebonden	  aan	  de	  openbaring	  van	  God,	  zoals	  die	  door	  de	  Bijbel	  en	  de	  Heilige	  
Geest	  tot	  haar	  komt.	  Daarom	  belijdt	  zij	  Jezus	  Christus	  als	  de	  Eniggeboren	  Zoon	  van	  God,	  het	  hoofd	  van	  de	  
gemeente	  en	  de	  Heer	  der	  wereld.	  Op	  deze	  belijdenis	  doopt	  zij	  hen,	  die	  Jezus	  Christus	  hebben	  aanvaard	  als	  hun	  
Heiland	  en	  Heer.	  	  
	  
Artikel	  3	  Opdracht	  	  
De	  opdracht	  van	  de	  gemeente	  is:	  	  

a. Jezus	  Christus	  te	  verkondigen	  en	  van	  Hem	  te	  getuigen	  in	  woord	  en	  daad.	  	  
b. Allen	  die	  Hem	  belijden,	  op	  hun	  belijdenis	  te	  dopen	  en	  samen	  een	  gemeenschap	  van	  gelovigen	  te	  

vormen	  die	  leeft	  naar	  het	  richtsnoer	  van	  de	  Bijbel.	  	  
c. Elkaar	  in	  de	  liefde	  te	  dienen	  en	  te	  steunen	  op	  de	  weg	  van	  het	  geloof	  en	  gehoorzaamheid	  aan	  God.	  	  
d. In	  de	  samenleving	  uit	  te	  dragen	  hoe	  God	  wil	  dat	  mensen	  met	  de	  schepping	  en	  met	  elkaar	  omgaan.	  	  

	  
Artikel	  4	  Uitvoering	  	  	  	  	  	  

a. De	  gemeente	  voert	  haar	  opdracht	  uit	  zoveel	  mogelijk	  in	  samenwerking	  met	  andere	  gemeenten,	  zowel	  
in	  plaatselijk	  verband	  als	  in	  het	  verband	  van	  de	  Unie	  van	  Baptisten	  Gemeenten	  in	  Nederland	  van	  de	  
organisaties	  waarbij	  de	  Unie	  is	  aangesloten.	  	  

b. Ter	  uitvoering	  van	  haar	  opdrachten:	  	  
1.	  	   houdt	  de	  gemeente	  samenkomsten	  waar	  het	  evangelie	  van	  Jezus	  Christus	  wordt	  verkondigd,	  

de	  doop	  wordt	  bediend	  en	  het	  avondmaal	  wordt	  gevierd.	  Aan	  de	  viering	  van	  het	  avondmaal	  
kunnen	  naast	  de	  leden	  en	  de	  huisgenoten	  van	  de	  gemeente	  en	  de	  leden	  van	  haar	  
zustergemeenten	  ook	  zij	  deelnemen	  die	  belijden	  het	  eigendom	  van	  de	  Heer	  te	  zijn.	  	  

2.	   belegt	  de	  gemeente	  andere	  samenkomsten	  voor	  gebed,	  bijbelstudie	  en	  onderlinge	  
bemoediging	  en	  dienst.	  	  

3.	   zoekt	  de	  gemeente	  naar	  wegen	  en	  middelen	  in	  de	  samenleving	  van	  Christus	  te	  getuigen	  en	  de	  
medemens	  te	  dienen.	  	  

	  
Artikel	  5	  Leden	  

a.	  	   Leden	  van	  de	  gemeente	  zijn:	  	  
1.	   zij,	  die	  zich	  daartoe	  hebben	  aangemeld,	  door	  de	  gemeente	  zijn	  aanvaard,	  op	  de	  belijdenis	  van	  

hun	  geloof	  zijn	  gedoopt	  en	  met	  de	  statuten	  der	  gemeente	  instemmen;	  	  
2.	   zij,	  die	  op	  hun	  verzoek	  met	  attestatie	  van	  een	  Baptistengemeente	  overkomen.	  Zij	  worden	  als	  

lid	  aanvaard,	  waarbij	  zij	  geacht	  worden	  met	  de	  statuten	  der	  gemeente	  in	  te	  stemmen.	  	  
3.	   zij,	  die	  in	  een	  andere	  geloofsgemeenschap	  op	  de	  belijdenis	  van	  hun	  geloof	  zijn	  gedoopt,	  met	  

de	  statuten	  der	  gemeente	  instemmen	  en	  op	  grond	  daarvan	  op	  hun	  verzoek	  door	  de	  
gemeente	  zijn	  aanvaard.	  	  

4.	   zij,	  die	  -‐conform	  de	  grondslag	  der	  gemeente	  (art	  2)	  de	  Heer	  belijden	  en	  met	  de	  statuten	  der	  
gemeente	  instemmen,	  maar	  die	  anders	  dan	  op	  hun	  belijdenis	  zijn	  gedoopt,	  en	  
gewetensbezwaar	  hebben	  tegen	  het	  in	  hun	  ogen	  opnieuw	  gedoopt	  te	  moeten	  worden,	  en	  
daarom-‐	  op	  grond	  van	  hun	  belijden	  op	  hun	  verzoek	  door	  de	  gemeente	  zijn	  aanvaard.	  	  

5.	   zij,	  die	  na	  bedanken	  of	  uitsluiten	  weer	  opgenomen	  zijn.	  
	  

b.	   Het	  lidmaatschap	  vervalt:	  	  
1.	  	   door	  vertrek	  met	  attestatie;	  	  
2.	   door	  bedanken;	  	  
3.	   door	  uitsluiting;	  	  
4.	   door	  overlijden.	  	  
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Artikel	  6	  Huisgenoten	  
Huisgenoten	  van	  de	  gemeente	  zijn	  leden	  van	  andere	  kerkgemeenschappen	  die	  met	  medeweten	  van	  hun	  eigen	  
kerkgemeenschap	  deelnemen	  aan	  het	  leven	  en	  het	  werk	  van	  de	  gemeente	  en	  als	  zodanig	  door	  de	  gemeente	  
zijn	  aanvaard.	  	  
Zij	  delen	  in	  alle	  rechten	  en	  plichten	  van	  de	  gemeenteleden	  met	  uitzondering	  van	  het	  stemrecht	  inzake	  een	  
besluit	  tot	  wijziging	  van	  de	  Statuten	  volgens	  artikel	  13	  en	  een	  besluit	  tot	  ontbinding	  van	  de	  gemeente	  volgens	  
artikel	  12,	  en	  kunnen	  niet	  als	  lid	  van	  de	  raad	  van	  de	  gemeente	  worden	  gekozen.	  	  
	  
Artikel	  7	  Gemeentevergadering	  	  

a. Onder	  het	  gezag	  van	  de	  Heer	  Jezus	  Christus	  is	  de	  vergadering	  van	  de	  gemeente	  het	  orgaan	  van	  beraad	  
en	  beslissing,	  inzake	  de	  uitvoering	  van	  haar	  opdracht,	  zoals	  omschreven	  in	  artikelen	  3	  en	  4.	  	  

b. Daartoe	  komt	  de	  gemeente	  een	  of	  meer	  keren	  per	  jaar	  bijeen.	  Op	  deze	  vergaderingen	  hebben	  alle	  
leden	  en	  huisgenoten	  spreekrecht	  en	  kiesrecht,	  met	  inachtneming	  van	  artikel	  6.	  	  

c. Nadere	  regels	  over	  de	  bijeenroeping,	  agendering,	  verloop	  en	  verslaggeving	  van	  deze	  vergadering	  
worden	  opgenomen	  in	  het	  ‘Huishoudelijk	  Reglement’.	  	  

	  
Artikel	  8	  Bestuurlijke	  raad	  der	  gemeente	  	  

a. De	  bestuurlijke	  raad	  der	  gemeente	  bestaat	  uit	  tenminste	  vijf	  leden,	  die	  uit	  en	  door	  de	  gemeente	  
worden	  gekozen.	  Bovendien	  is	  de	  door	  de	  gemeente	  beroepen	  voorganger	  ten	  behoeve	  van	  het	  
gemeentewerk,	  adviserend	  lid.	  

b. Raadsleden	  heten	  al	  naar	  gelang	  hun	  dienst:	  	  
1. voorzitter;	  	  
2. secretaris;	  	  
3. penningmeester;	  	  
4. algemene	  leden	  

c. Alle	  leden	  van	  de	  gemeente	  kunnen	  door	  de	  gemeente	  beroepen	  worden	  tot	  het	  vervullen	  van	  een	  
van	  deze	  diensten.	  	  

d. De	  bestuurlijke	  raad	  is	  belast	  met	  de	  dagelijkse	  leiding	  van	  de	  gemeente.	  Hij	  voert	  de	  besluiten	  uit,	  die	  
door	  de	  gemeentevergadering	  genomen	  zijn.	  In	  spoedeisende	  gevallen	  handelt	  hij	  met	  
verantwoording	  achteraf.	  De	  bestuurlijke	  raad	  vertegenwoordigt	  de	  gemeente	  in	  en	  buiten	  rechte	  en	  
is	  bevoegd	  alle	  burgerlijke	  handelingen	  voor	  haar	  te	  verrichten.	  	  

	  
Artikel	  9	  Pastorale	  raad	  der	  gemeente	  	  

a. De	  pastorale	  raad	  der	  gemeente	  bestaat	  uit	  tenminste	  vier	  pastorale	  ouderlingen,	  die	  uit	  en	  door	  de	  
gemeente	  worden	  gekozen,	  uit	  de	  pastor	  en	  de	  door	  de	  bestuurlijke	  raad	  benoemde	  pastorale	  
werkers.	  	  

b. Alle	  leden	  van	  de	  gemeente	  kunnen	  door	  de	  gemeente	  beroepen	  worden	  tot	  het	  uitvoeren	  van	  
pastoraat.	  	  

c. De	  pastorale	  raad	  is	  belast	  met	  de	  pastorale	  zorg	  voor	  de	  leden	  van	  de	  gemeente.	  Hij	  voert	  de	  
besluiten	  uit,	  die	  door	  de	  gemeentevergadering	  genomen	  zijn	  en	  legt	  verantwoording	  af	  aan	  de	  
gemeente.	  	  

d. De	  pastorale	  raad	  functioneert	  zelfstandig	  met	  in	  achtneming	  van	  geheimhoudingsplicht	  in	  het	  
verlenen	  van	  pastorale	  zorg	  onder	  de	  uiteindelijke	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  bestuurlijke	  raad.	  	  

e. Bij	  ernstig,	  blijvend	  verschil	  van	  inzicht	  tussen	  de	  pastorale	  en	  bestuurlijke	  raad	  schrijft	  de	  bestuurlijke	  
raad	  een	  gemeentevergadering	  uit.	  	  

	  
Artikel	  10	  Inkomsten	  	  
De	  inkomsten	  der	  gemeente	  bestaan	  uit:	  	  

a. Vrijwillige	  bijdragen	  	  
b. Inzamelingen	  	  
c. Andere	  baten	  	  

	  
Artikel	  11	  Huishoudelijk	  reglement	  	  
In	  een	  huishoudelijk	  reglement,	  vast	  te	  stellen	  door	  de	  gemeente,	  worden	  regels,	  nuttig	  voor	  een	  ordelijk	  
samenleven	  in	  de	  gemeente	  vastgelegd.	  Dit	  huishoudelijk	  reglement	  dient	  in	  overeenstemming	  te	  zijn	  met	  de	  
statuten.	  	  
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Artikel	  12	  Ontbinding	  der	  gemeente	  	  

a. Een	  besluit	  tot	  ontbinding	  der	  gemeente	  vereist	  de	  instemming	  van	  tweederde	  der	  stemgerechtigde	  
leden.	  Indien	  in	  een	  tot	  dit	  doel	  bijeengekomen	  gemeentevergadering	  geen	  beslissing	  kan	  worden	  
genomen,	  omdat	  geen	  tweederde	  der	  stemgerechtigde	  leden	  aanwezig	  is,	  wordt	  een	  nieuwe	  
gemeentevergadering	  belegd.	  In	  deze	  vergadering	  kan	  worden	  beslist	  met	  tweederde	  meerderheid	  
uitgebrachte	  geldige	  stemmen.	  	  

b. Bij	  een	  eventuele	  opheffing	  van	  de	  gemeente	  worden	  haar	  bezittingen	  overgedragen	  aan	  de	  Unie	  van	  
Baptisten	  Gemeenten	  in	  Nederland,	  met	  dien	  verstande	  dat	  de	  Unie	  verplicht	  is	  om,	  indien	  binnen	  
tien	  jaren	  na	  de	  opheffing	  van	  de	  gemeente	  een	  nieuwe	  gemeente	  in	  Utrecht	  -‐Centrum	  wordt	  
geïnstitueerd	  en	  deze	  toetreedt	  tot	  de	  Unie,	  deze	  bezittingen	  aan	  deze	  gemeente	  over	  te	  dragen.	  
Indien	  binnen	  deze	  periode	  geen	  nieuwe	  gemeente	  wordt	  geïnstitueerd,	  vervallen	  de	  bezittingen	  
definitief	  aan	  de	  Unie.	  	  

	  
Artikel	  13	  Wijzigingen	  der	  statuten	  	  
Tot	  wijziging	  der	  statuten	  kan	  alleen	  worden	  besloten	  op	  een	  speciaal	  daartoe	  belegde	  vergadering,	  waartoe	  
de	  leden	  tenminste	  veertien	  dagen	  van	  te	  voren	  schriftelijk	  moeten	  zijn	  uitgenodigd	  onder	  kennisgeving	  van	  de	  
voorgenomen	  wijzigingen	  en	  waar	  tenminste	  tweederde	  van	  het	  aantal	  leden	  aanwezig	  is.	  Indien	  minder	  dan	  
tweederde	  van	  de	  leden	  aanwezig	  is,	  wordt	  op	  dezelfde	  wijze	  een	  nieuwe	  vergadering	  uitgeschreven.	  De	  
wijziging	  behoeft	  dan	  tweederde	  van	  het	  aantal	  uitgebrachte	  geldige	  stemmen.	  Binnen	  een	  maand	  na	  het	  tot	  
stand	  komen	  van	  deze	  wijziging	  wordt	  daarvan	  schriftelijk	  kennis	  gegeven	  aan	  de	  leden	  en	  aan	  de	  Commissie	  
der	  Unie	  van	  Baptisten	  Gemeenten	  in	  Nederland.	  	  
	  
Deze	  Statuten	  zijn	  goedgekeurd	  en	  aanvaard	  in	  de	  vergadering	  der	  gemeente	  van	  10	  juni	  2012.	  	  
	  
Namens	  de	  Raad,	  	  
de	  voorzitter,	  H.A.	  Boeschoten	  	  
de	  secretaris,	  H.	  Eijkman-‐Rengers	  	  
	  

	  


