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Gemeenteorde 

 

DE GEMEENTE 

 

Artikel 1. Grondslag 

 

Te Guardamar del Segura (Alicante) in Spanje is op 30 nov 2010 een Interkerkelijke 

Gemeente geïnstitutionaliseerd. Zij is een (oecumenische) evangelische geloofsgemeenschap, 

die de Here Jezus, overeenkomstig de Heilige Schrift (de Bijbel), Matth. 16:161), belijdt als de 

Christus, de Zoon van de levende God en de Verlosser der wereld. Zij aanvaardt de Bijbel als 

de grondslag van haar bestaan en weet zich daardoor verbonden met alle kerken die uit deze 

belijdenis willen leven en werken. Zij wil leven en werken overeenkomstig de oproep van de 

Heer zoals verwoordt volgens Matth. 28:18-202. 

1 Simon Petrus antwoordde en zei: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. 

2 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

 

Artikel 2. District 

 

De Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura “De Hoeksteen” (verder: IGGDS “De 

Hoeksteen”) bestrijkt het gebied in een straal van 50 km rondom Guardamar del Segura. 

 

Artikel 3. Intergemeentelijke contacten 

 

In overeenstemming met in artikel 1 omschreven grondslag, zoekt en onderhoudt de gemeente 

IGGDS “De Hoeksteen” goede betrekkingen met de kerken zowel in als buiten Spanje, 

waarmee zij zich door banden van belijdenis of eventueel geschiedenis verbonden weet. 

Daarnaast worden goede banden onderhouden met de stichting Interkerkelijk Pastoraat onder 

Nederlanders in Zuid Europa (IPNZE). Deze stichting IPNZE fungeert als een adviserend en 

steunverlenend lichaam. 

 

Artikel 4. Leden 

 

De Gemeente kent leden, gastleden en sympathiserende leden. 

4.1 Leden zijn zij, die: 

4.1.1 3 maanden of langer per jaar verblijven in de omgeving van de IGGDS 

“De Hoeksteen” en 

4.1.2 krachtens doop of belijdenis tot een kerkelijke gemeente behoren of 

hebben behoord en zich hebben aangemeld door middel van een 
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doopattest of belijdenisattestatie, dan wel door middel van een eigen 

verklaring waarin men instemt met artikel 1, dan wel onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad zijn gedoopt en/of belijdenis 

van geloof hebben afgelegd. 

 

4.2 Gastleden zijn zij, die: 

4.2.1 korter dan 3 maanden onze diensten bezoeken en te kennen hebben 

gegeven dat zij als gastlid beschouwd willen worden. 

4.2.2    degenen die 3 maanden of langer verblijven in het district van de IGGDS 

“De Hoeksteen”, maar niet door belijdenis of doop behoren tot een 

kerkelijke gemeenschap en toch willen deelnemen aan het gemeentelijke 

leven. Wanneer zij zich melden als gastlid, hebben zij het       recht een 

beroep te doen op pastorale bijstand. 

 

4.3 Sympathiserende leden zijn zij, die: 

4.3.1 niet of niet meer wonen of verblijven binnen het district zoals genoemd 

in artikel 2, maar wel te kennen hebben gegeven dat zij de gemeente 

willen blijven steunen. 

 

Artikel 5. Beëindigen van het lidmaatschap 

 

Het lidmaatschap eindigt door: 

5.1 overlijden. 

5.2 vertrek naar elders en/of attestatie te hebben opgevraagd, dan wel schriftelijk 

bedankt hebben voor de gemeente. 

5.3 overgang naar een andere gemeente. 

5.4 een schriftelijke verklaring aan de kerkenraad, dat men zich wenst af te 

scheiden van de gemeente. 

5.5 royement door de algemene ledenvergadering op voordracht van de KKR, 

omdat men de grondslag van de gemeente openlijk ontkent en bestrijdt. 

 

Artikel 6. De Kerkenraad 

6.1      De kerkenraad (KKR) wordt gevormd door tenminste 5 gekozen en       

 belijdende leden in de zin van artikel 4.1 en komt tenminste 6 keer per   

 jaar bijeen. De dienstdoende predikant woont de vergaderingen bij en   

 heeft een adviserende rol. 

6.1.1 De KKR wijst één uit hun midden aan als praeses en één als vice- 

praeses. 

6.1.2 Op dezelfde wijze kiest zij uit hun midden een scriba en een eventuele 
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plaatsvervanger. 

6.1.3 Het dagelijks bestuur wordt gevormde door de praeses en de scriba. Zij 

vertegenwoordigen de kerk in en buiten rechte. 

6.1.4 Uit hun midden wordt een penningmeester benoemd. 

6.1.4.1 Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, kan de raad een 

dooplid en/of belijdend lid uit de gemeente benoemen als 

penningmeester. 

6.1.5   De KKR is verantwoordelijk voor het onderhouden van de dienst 

         van het Woord en de sacramenten. 

6.1.6 De KKR ziet er op toe dat de leden van de gemeente zich gedragen als 

leden van het lichaam van Christus. 

6.1.7 De KKR draagt zorg voor: 

6.1.7.1 catechese. 

6.1.7.2 de diaconie. 

6.1.7.3 het pastoraat. 

6.1.7.4 evangelisatie. 

6.1.8 De KKR houdt een register bij van: 

6.1.8.1 leden, gastleden en sympathiserende leden. 

6.1.8.2 attestaties. 

6.1.8.3 kerkelijke huwelijks inzegeningen. 

6.1.8.4 overlijden. 

6.1.8.5 Desgevraagd ontvangen leden die naar elders vertrekken een 

attestatie. 

 

Artikel 7. Ouderlingen en diakenen 

 

7.1 Ouderlingen en diakenen worden gekozen door de stemgerechtigde leden van 

de IGGDS “De Hoeksteen” in een gemeentevergadering, die in de regel 

tenminste zes weken van te voren wordt aangekondigd. 

7.2 Vooraf en wel tenminste vier weken voor de datum waarop de 

gemeentevergadering is vastgesteld, wordt de gemeente opgeroepen schriftelijk 

namen bij de kerkenraad in te dienen van leden die geschikt worden geacht de 

gemeente in het ambt van ouderling of diaken te dienen. Een lid kan zichzelf niet 

verkiesbaar stellen. Er moet een voordracht aan ten grondslag liggen 

7.2.1 De kerkenraad stelt uiterlijk twee weken vóór de datum waarop de 

gemeentevergadering zal plaatsvinden, een voordracht samen van, zo 

mogelijk, tweemaal het aantal te vervullen vacatures. 

7.3 Ingeval de kerkenraad er niet in mocht slagen een voordracht samen te stellen 

waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures bedraagt, kan een 
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voordracht worden opgesteld en aangeboden met enkelvoudige kandidaat 

stelling. 

7.4 Een voordracht wordt in twee opeenvolgende kerkdiensten ter kennis van de 

gemeente gebracht. 

7.5 Indien tegen de voorgestelde kandida(a)t(en) geen wettige bezwaren 

schriftelijk zijn ingediend bij de kerkenraad, spreekt de gemeente zich op de 

vastgestelde gemeentevergadering uit inzake de voordracht op de wijze als is 

aangegeven in artikel 14. 

7.6 De in deze gemeentevergadering gekozen kandida(a)t(en) wordt/worden, 

indien de verkiezing door de kandida(a)t(en) is aanvaard, door de kerkenraad 

benoemd en in een vooraf bekend te maken kerkdienst in het ambt bevestigd. 

 

Artikel 8. Verkiezingen 

 

8.1  De verkiezing van ouderlingen en diakenen geldt telkens voor de duur van 

twee jaar met dien verstande dat een benoeming voor nog eens twee jaar 

zonder voorafgaande herverkiezing mogelijk is. 

8.1.1 Dit laat onverlet het recht van de gemeente om eigen kandidaten voor te 

dragen en om herverkiezing te vragen. 

8.2  Na de termijn van tweemaal twee jaar kunnen de desbetreffende ouderlingen 

en/of diakenen door de kerkenraad éénmalig als direct herkiesbaar voor twee 

jaar aan de gemeentevergadering worden voorgedragen. 

8.2.1 Dit laat onverlet het recht van de gemeente om eigen kandidaten voor te 

dragen en om herverkiezing te vragen. 

8.3 De verkiezingsprocedure verloopt dan volgens de regels gesteld in artikel 7 en 14 

van de gemeenteorde. 

8.4 De kerkenraad stelt een rooster van aftreden vast. 

 

 

Artikel 9. Besluiten door de KKR 

 

9.1 Besluiten van de kerkenraad, voor zover deze routinezaken betreffen, zijn 

rechtsgeldig: 

9.1.1 indien deze met meerderheid van stemmen zijn aangenomen. 

9.1.2 indien deze niet strijdig zijn met de statuten en de kerkorde indien 

tenminste 4 leden van de kerkenraad ter vergadering aanwezig zijn. 

9.1.3 indien deze niet strijdig zijn met de wet. 

9.2 Besluiten die betrekking hebben op:   

9.2.1 voorstellen tot wijziging van de gemeenteorde. 

9.2.2 benoeming van personen. 
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9.2.3 Deze besluiten zijn pas rechtsgeldig indien deze besluiten worden 

gesteund door tenminste 2/3 van de voltallige kerkenraad (zonder 

vacatures) bestaande uit tenminste vier leden. 

Dit in tegenstelling tot besluiten die vallen onder 9.1. 

9.3 Indien in de eerste geconvoceerde vergadering een voorstel voor een in het 

voorgaande artikellid vermeld besluit wegens onvoldoende aanwezige leden niet 

leidt tot een dienovereenkomstig rechtsgeldig besluit, wordt desgewenst binnen 30 

dagen na deze vergadering een volgende bijeengeroepen. 

9.3.1 De leden die in de eerste vergadering niet aanwezig waren, worden 

tijdig door de scriba schriftelijk van het voorstel, het stemmingsverloop 

alsmede een hernieuwde bespreking in kennis gesteld. 

9.3.1.1 De leden die de tweede vergadering niet kunnen bijwonen, 

kunnen schriftelijk aan de kerkenraad via de scriba hun 

mening over het voorstel kenbaar maken, in welk geval deze 

leden worden beschouwd als de vergadering voor dit 

agendapunt te hebben bijgewoond. Een in deze vergadering 

daaromtrent genomen besluit is rechtsgeldig als de volstrekte 

meerderheid, uitgaande van de voltallige kerkenraad zonder 

vacature, voor is. 

 

Artikel 10. Aanvullende voorwaarden 

 

10.1 In afwijking van bepaalde in voorgaande artikelleden, betrekking hebbend op 

routinebesluiten (zie 9.1), wordt in een niet gehouden vergadering toch een 

rechtsgeldig besluit genomen, indien aan alle hierna vermelde voorwaarden is 

voldaan. 

10.2 In de kerkenraad bestaat ten tijde van het nemen van een besluit niet meer dan 

één vacature. 

10.3 Alle leden van de kerkenraad hebben schriftelijk kennis genomen van het 

voorstel. 

10.4 Alle kerkenraadsleden hebben schriftelijk aan de scriba medegedeeld het 

voorstel onvoorwaardelijk te steunen. 

10.5 Onder schriftelijke mededelingen worden ook verstaan de ondertekende 

berichten die per fax of op elektronische wijze worden verzonden en/of 

ontvangen. 

Artikel 11 De gemeentevergadering 

 

11.1 In een gemeentevergadering, zo mogelijk te houden in de maand maart van elk 

jaar, worden de jaarverslagen over het afgelopen kalenderjaar uitgebracht. 

11.2 Indien de kerkenraad daartoe de behoefte gevoelt, of, indien tenminste vijftien 

stemgerechtigde gemeenteleden van de gemeente zulks verzoeken, roept de 

kerkenraad een buitengewone gemeentevergadering bijeen. 

11.3 Deze buitengewone gemeentevergadering dient uiterlijk drie weken na de 

datum van oproeping te worden gehouden. 
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11.4 Bij de oproeping wordt tevens het te behandelen onderwerp(en) bekend 

gemaakt. 

11.5 Alle leden hebben toegang tot de gemeentevergadering. 

 

Artikel 12 Stemrecht 

 

12.1 Actief stemrecht op een gemeentevergadering hebben alleen de in artikel 4.1 

bedoelde leden van de gemeente, voorzover zij de leeftijd van 18 jaar hebben 

bereikt. 

12.2 Voor het uitoefenen van zijn/haar stemrecht kan een lid, als in 12.1 bedoeld, 

een ander stemgerechtigd lid machtigen namens hem/haar in de 

gemeentevergadering een stem uit te brengen. 

12.3 De schriftelijke volmacht dient een etmaal vóór de aanvang van de vergadering 

te zijn ingeleverd bij de scriba of diens plaatsvervanger. 

  Een lid kan voor niet meer dan twee leden als gemachtigde optreden. 

Artikel 13. Voorstellen uit de gemeente 

 

13.1 Voorstellen vanuit de gemeente dienen tenminste vier weken voor de 

jaarvergadering, schriftelijk, bij de KKR te zijn ingediend. 

13.2 De gemeentevergadering kan, de KKR gehoord hebbend, over personen en 

zaken geldige besluiten nemen indien: 

13.2.1 zij niet in strijd zijn met de gemeenteorde. 

13.2.2 tenminste 25 % van de stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig 

zijn. 

13.3 Besluiten van de gemeentevergadering sluiten de eigen verantwoordelijkheid 

van de KKR niet uit (zie artikel 9). 

 

Artikel 14. Besluiten door de gemeentevergadering 

 

14.1 Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de aanwezige 

stemgerechtigde leden, behalve betreffende de zaken, genoemd in de 

slotbepalingen. 

14.1.1 Stemmen over personen geschieden schriftelijk, tenzij de persoon bij 

acclamatie wordt verkozen. 

14.1.2 Ingeval bij een verkiezingsronde over kandidaat ouderlingen en/of 

diakenen meer kandidaten dan één de volstrekte meerderheid 

verworven hebben, worden de vacatures vervuld door hen die de 

meeste stemmen verkregen hebben. 

14.1.3 Hebben bij bedoelde verkiezingsronde onvoldoende kandidaten de 

volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een tweede ronde 

gehouden onder diegenen die op de oorspronkelijke voordracht van de 
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KKR voorkwamen. 

14.1.4 Indien nodig kan na deze tweede ronde nog een herstemming 

plaatsvinden tussen hen die tenminste 25% van de stemmen hebben 

behaald. 

14.1.5 Indien ook na de herstemming voor een vacature twee kandidaten 

hetzelfde aantal stemmen hebben behaald, beslist het lot. 

14.1.6 Bij staken der stemmen, als het zaken betreft, wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen. 

14.1.7 Stemmen over zaken geschieden bij handopsteking. 

14.1.8  

Artikel 15. Autonomie van de gemeente 

 

15.1 Naar opzet en karakter is de IGGDS “De Hoeksteen” juridisch geheel 

zelfstandig. 

15.2 De IGGDS “De Hoeksteen” is een niet-lucratieve organisatie. 

Artikel 16. Middelen 

 

16.1 De middelen van de gemeente worden verkregen uit: 

16.1.1 vrijwillige bijdragen en giften. 

16.1.2 collecten. 

16.1.3 bijzondere giften. 

16.1.4 subsidies. 

16.1.5 schenkingen, erfstellingen en legaten. 

16.1.6 overige inkomsten. 

 

Artikel 17. De stoffelijke belangen van de gemeente 

 

17.1 De verantwoordelijkheid voor de stoffelijke belangen van de gemeente berust 

bij de kerkenraad. 

17.2 Zij kan zich met behoud van eigen verantwoordelijkheid voor het beheer van 

gelden, voor het beheer en gebruik van gebouwen en inventaris en/of voor 

andere beheerszaken laten bijstaan door één of meer commissies. 

17.3 De taak en de bevoegdheden van elke daartoe ingestelde commissie worden 

door de kerkenraad in één of meer reglementen vastgesteld. 

17.4 De kerkenraad kan voor de verzorging van de financiële administratie een 

administrateur benoemen, die deze functie ter ondersteuning van de 

penningmeester vervult. 
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Artikel 18. Verantwoording 

 

18.1 De kerkenraad, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid, of de in artikel 

17 genoemde commissie, legt in het financiële jaarverslag, bedoeld in artikel 

11, rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar, samenvallend 

met het kalenderjaar. 

18.2 Dit financieel jaarverslag bestaat tenminste uit een overzicht van bezittingen en 

schulden alsmede een overzicht van baten en lasten, voorzover van belang 

beide nader toegelicht. 

18.3 Bij deze gelegenheid wordt tevens een begroting van te verwachten baten en 

lasten voor het komende jaar uitgebracht. 

 

Artikel 19. Controle 

 

19.1 Een door de leden benoemde commissie voor controle, bestaande uit tenminste 

3 gemeenteleden zoals bedoeld in artikel 4.1, controleert de financiële 

administratie alsmede het beheer op de juistheid en rechtmatigheid. 

19.2 Elk lid wordt benoemd voor de duur van drie jaar, met dien verstande dat de 

eerst benoemden onderling uitmaken wie na één jaar aftredend is, de volgende 

na 2 jaar aftredend is en tenslotte treedt de laatste na drie jaar af. 

19.3 De gemeente benoemt telkens voor het aftredende lid een nieuw lid, zoals 

bedoeld in artikel 4.1. 

19.4 Jaarlijks brengt de controlecommissie verslag uit aan de gemeentevergadering 

en aan de kerkenraad, dan wel vaker als de gemeente dit nodig vindt. 

De goedkeurende verklaring van de commissie, gesanctioneerd door de gemeentevergadering, van 

de aangeboden financiële jaarrekening voor een kalenderjaar, strekt de penningmeester tot 

decharge voor het betreffende jaar. 

 

Artikel 20. Slotbepalingen 

 

Wijzigingen van de formulering van de grondslag van de gemeente, als in artikel 1 

omschreven, kan slechts geschieden, indien daartoe is besloten in een daartoe bijeengeroepen 

gemeentevergadering en in die vergadering tenminste 2/3 van de in artikel 4.1 genoemde 

stemgerechtigde leden aanwezig is en tenminste 3/4 van de aanwezige stemgerechtigde leden 

daar vóór hebben gestemd. 

 

Artikel 21. Opheffing van de gemeente 

 

21.1Mocht te eniger tijd tot opheffing van de gemeente moeten worden overgegaan, 

dan zal de liquidatie geschieden door de dan fungerende kerkenraad. De na de 

betaling van de schulden resterende gelden dan wel bezittingen zullen dan 

wordenovergedragen aan de in artikel 3 genoemde IPNZE en/of andere, door de 

kerkenraad te benoemen, erkende goede doelen. 
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Artikel 22. Uitgave gemeenteorde 

 

22.1 Aan elk lid zoals bedoeld in artikel 4.1 wordt bij aanmelding een exemplaar 

van deze gemeenteorde uitgereikt. 

22.2 Elk ander gastlid of sympathiserend lid van de gemeente kan op aanvraag een 

exemplaar van deze gemeenteorde worden verstrekt. 

Was getekend in het jaar des Heren: D.D. 13 juni 2022 

Voorzitter,  Scriba,  

Tim Hop Anneke Nijhof-Bais 
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