	
  
Christelijke Gemeenschap 1Gift2Share: Statuten Kerkgenootschap
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
1. Het Kerkgenootschap is opgericht 24 maart 2017.
2. Het Kerkgenootschap draagt de naam: 1Gift2Share.
3. Het Kerkgenootschap is een rechtspersoon naar Nederlands recht als bedoeld in artikel 2 lid
1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het Kerkgenootschap is statutair gevestigd te Nieuw Vennep.
GRONDSLAG
ARTIKEL2
Het kerkgenootschap heeft tot grondslag haar beginselverklaring, welke als volgt luidt:
1Gift2Share neemt de “bijbel” als grondslag voor het leven. Het geloof komt doordat je iets
hebt gehoord (Romeinen 10:17), hetzij door Gods Geest zelf, hetzij door zijn instrumenten (de
gelovigen). Veel succesvolle mensen hanteren (soms zonder dat ze dit weten) Bijbelse
maatstaven & principes, terwijl ze vaak zelf niet eens gelovig zijn of nooit een bijbel hebben
gelezen. Dus waarom zouden we niet rechtstreeks vanuit de Bijbel de principes leren, ons
disciplineren, die tot een levensstijl maken en met anderen delen (zending).
Naam,	
  grondslag,	
  wezen	
  en	
  roeping	
  van	
  1G2S	
  zijn	
  gegrond	
  in	
  haar	
  geloof:	
  	
  
	
  
“	
  Want	
  Zijn	
  maaksel	
  zijn	
  wij,	
  in	
  Christus	
  Jezus	
  geschapen	
  om	
  goede	
  werken	
  te	
  doen,	
  die	
  God	
  
tevoren	
  bereid	
  heeft,	
  opdat	
  wij	
  daarin	
  zouden	
  wandelen” (Efeziërs 2: 10). 	
  
Wij geloven
o Wij geloven dat Jezus Christus (Hebreeuws: Yeshua HaMashiach) de Weg, de Waarheid en het Leven
is. Johannes 14:6
o Wij geloven in het eerste (oude) en tweede (nieuwe)
Testament van de bijbel. Mattheüs 5:17-19
o Wij geloven in Gods gezin, Gods lichaam, Gods huis en
Gods leger. Mattheüs 18:20
o Wij geloven in de kracht van het gebed. Mattheüs 18:19
o Wij geloven, dat God zijn (Heilige) Geest heeft gegeven
om ons te helpen een heilig leven te leiden, zodat we een getuigen kunnen zijn in ons
‘doen & laten’. En Gods Geest kracht/leiding/wijsheid geeft om onze opdracht/missie
te vervullen hier op aarde. Handelingen 1:8
o Wij geloven in de 5-voudige bediening: Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders en
Leraars om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het
lichaam van Christus… Efeziërs 4:11-16
o Wij geloven dat elke ‘christen’ genadegave heeft ontvangen om anderen te dienen, als
goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 1Petrus 4:10,11
o Wij geloven in Gods Zendingsbevel, om te onderwijzen vanuit Gods Woord, een ieder
te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en
toerustig/training (discipelschap). Mattheüs 28:19
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DOEL-STELLING
ARTIKEL3
Missie
1Gift2Share is een Christelijke Gemeenschap, die vanuit haar Grondslag haar medemens en
goede doelen ondersteunt, organisaties aanmoedigt om elkaars expertise en talenten in te
zetten ten behoeve van de maatschappelijke, culturele en geestelijke verrijking van de
samenleving met al haar diversiteit.
Visie
1Gift2Share streeft ernaar om elke individuele persoon te helpen zijn/haar eigen passie, talent
en gaven te ontdekken en die te ontwikkelen en te reproduceren en die persoon toe te rusten,
te motiveren, te versterken en een kans te geven om dienstbaar te zijn ten behoeve van de
samenleving en/of de wereld om haar/hem heen.
Hiertoe richt 1Gift2Share zich op de ondersteuning en realisatie van volwaardige dynamische
gemeenschappen op christelijke grondslag, waarin elk individu met zijn eigen gaven en
talenten productief inzetbaar is en die vermenigvuldigt ten behoeve van de 6
levensbehoeften* van de mens.
* De 6 levensbehoeften van de mens, zowel geestelijk als lichamelijk:
1. honger – eten geven
2. dorst – dorst lessen
3. vreemdeling –gastvrij zijn/onderdak te geven
4. naakt –kleding geven
5. ziek – genezing, herstel en gezondheid bevorderen
6. gevangen – vrijlating geven om weer anderen te kunnen geven (uitzenden).
Bron: Mattheüs 25:14-46
1G2S dient als platform waar mogelijkheden gecreëerd worden en netwerken tot stand
komen.
BESTUUR VAN HET KERKGENOOTSCHAP
ARTIKEL 4
De voorzitter van de leidersteam:
a) De voorzitter van het leidersteam is de leidende opziener / oudste, de eerste onder de
gelijken, hij draagt de eindverantwoording over:
1) Het Kerkgenootschap.
2) De verkondigde leerstelling in de gemeente. De voorzitter heeft het recht om in te grijpen
en daarbij passende maatregelen te treffen.
b) Het bestuur van het kerkgenootschap wordt gevormd door het leidersteam.
c) De voorzitter behoudt zijn taak tenzij hij vrijwillig vertrekt, of tenzij het bepaalde in artikel
4.1.d er/of de eisen in artikel 6 van toepassing zijn.
d) Als de voorzitter zijn taak beëindigt als gevolg van een nieuwe levensroeping is het de
plicht van de vertrekkende voorzitter om samen met het leidersteam in gebed en vasten een
nieuwe voorzitter te zoeken.
e) De voorzitter kan na advies van het leidersteam zoals vermeld in artikel 4.2.a, één van de
leden, die zijn taak niet vervult en/of aan de eisen in artikel 6 niet voldoet, ontslaan.
f) Nieuwe kandidaten worden gekozen door de voorzitter na samenspraak met het
leidersteam, zoals vermeld in artikel4.2.a
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g) De voorzitter zal toezien op kerkgenootschap en
1) Wijst een penningmeester aan.
2) Benoemt een secretaris.
2. Het leidersteam:
a) De individuele leden van het leidersteam zijn aangesteld overeenkomstig hun gaven,
bekwaamheden, bediening en hun levenswandel. Het is het voorrecht van de voorzitter om het
leidersteam samen te stellen.
b) Het bestuur van het kerkgenootschap wordt uitgeoefend door het leidersteam.
c) Van het leidersteam wordt verwacht, dat zij aan de eisen voldoen welke genoemd worden
in 1 Timotheüs 3: 1-13 en dat zij kunnen aanblijven zolang zij de taak van een opziener /
oudste wensen te vervullen.
3. Besluitvorming: Besluiten van de vergadering van het leidersteam worden doorgevoerd als
deze unaniem genomen zijn. Als er geen instemming is in de besluitvorming dan wordt deze
niet uitgevoerd.
FINANCIEEL BEHEER
ARTIKEL 5
1. De financiën: De financiën die nodig zijn om het werk van het kerkgenootschap te kunnen
uitvoeren worden opgebracht door:
a) vrijwillige tienden en offer- en liefdegaven
b) giften en schenkingen
c) legaten en erfstellingen
d) alle overige geldmiddelen die het kerkgenootschap ontvangt. Erfstellingen kunnen niet
anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Het
Kerkgenootschap heeft het recht om subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten
en dergelijke te weigeren.
2. De financiële administratie: Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De financiële
administratie zal periodiek (maand- en jaarverslag) schriftelijk worden overlegd worden aan
de voorzitter.
3. Uitvoering: Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het Kerkgenootschap
op zodanige wijze een administratie te voeren dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 6
1. Leden van het kerkgenootschap: Onder leden van het kerkgenootschap worden verstaan
allen die:
a) de grondslag en de doelstelling onderschrijven en daarmee voldoen aan de eisen gesteld in
deze statuten
b) de visie, het beleid en de werkwijze onderschrijven en accepteren
c) de wens tot invoeging in de gemeente aan het leidersteam kenbaar hebben gemaakt en zich
daarmee onder gezag en geestelijke bescherming van het kerkgenootschap willen stellen.
2. Uitsluiten van het Kerkgenootschap: Indien een lid niet wil voldoen of niet meer voldoet
aan de gestelde eisen van artikel 6.1.a en 6.1.b, of indien de levenswandel in strijd is met de
christelijke levenswandel, dan heeft het leidersteam het recht om het bovengenoemde lid uit te
sluiten van het Kerkgenootschap.

© Copyright 2017 www.1gift2share.com
‘Step out of your comfort zone’

	
  
	
  

3	
  

	
  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 7
1. Al hetgeen naar oordeel van het leidersteam nadere regeling behoeft, moet worden geregeld
bij huishoudelijk reglement.
2. Dit reglement mag geen met de wet of met deze statuten strijdige bepalingen bevatten.
HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN
ARTIKEL 8
Het leidersteam is bevoegd de statuten te wijzigen, met uitzondering van artikel 2
(Grondslag), artikel 3 (Doelstelling) en dit lid.
OPHEFFING
ARTIKEL 9
1. Tot opheffing van het kerkgenootschap kan te allen tijde door het leidersteam worden
besloten.
2. Bij eventuele ontbinding van het kerkgenootschap vallen al haar bezittingen toe aan een
door voorzitter aangewezen ander kerkgenootschap of aan een ander rechtspersoon die een
gelijk nagenoeg gelijk doel heeft.
SLOTBEPALING
ARTIKEL 10
1. Over alle zaken waarin deze statuten niet voorzien zal door het leidersteam besloten
worden.
2. Bij twijfel of geschillen over de juiste uitleg of beoordeling van deze statuten beslist de
voorzitter.
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