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Algemeen  

Artikel 1  
De Doopsgezinde Gemeente van Dordrecht, hierna te noemen ‘de Gemeente’, is gevestigd te Dordrecht en is aangesloten 
en geregistreerd bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (hierna te noemen ADS) gevestigd te Amsterdam.  
De Gemeente maakt derhalve onderdeel uit van de kerkelijke rechtspersoon ADS zoals bedoeld in artikel 2, boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 2  
De Gemeente weet zich geroepen tot een leven van dienende liefde in overeenstemming met het Evangelie van Jezus 
Christus.  

Artikel 3  
De Gemeente wil voldoen aan de in artikel 2 genoemde opdracht door onder andere:   

1. het houden van godsdienstvieringen;  
2. het bedienen van doop op belijdenis, het vieren van avondmaal, het bevestigen van huwelijken hieronder mede 

begrepen het bevestigen van huwelijken tussen personen ongeacht seksuele oriëntatie. Het op verzoek houden 
van een kinderopdracht/geboortedankzegging en het houden van een afscheidsdienst/dienst om het leven te 
vieren van een overledene;   

3. het geven van bijbel- en geloofsonderricht aan volwassenen en jongeren;  
4. het (mede) organiseren van jeugd- en jongerenwerk;  
5. het houden van gemeenteavonden en andere bijeenkomsten;  
6. het verlenen van pastorale en diaconale zorg;  
7. het streven naar goede betrekkingen met andere geloofsgemeenschappen;  
8. het uitgeven van een mededelingenblad digitaal of per post; 
9. het organiseren van andere daartoe dienende legale activiteiten, zoals collectes opdat de gemeente haar werk in 

de wereld kan doen.  

Leden  

Artikel 4  
1. Leden van de Gemeente, die allen gelijke rechten en plichten hebben, zijn natuurlijke personen die:  

a. op grond van hun persoonlijke geloofsbelijdenis en doop zijn toegetreden;  
b. met attestatie van een andere doopsgezinde gemeente zijn overgekomen;  
c. behoord hebbende tot een andere christelijke geloofsgemeenschap, als zodanig zijn aangenomen 

krachtens besluit van de kerkenraad op grond van een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek om 
toelating. In dit geval kan op verzoek van het toetredende lid een tweede doop plaatsvinden. De 
toetreding respectievelijk toelating vindt als regel plaats tijdens een godsdienstoefening van de 
Gemeente en wordt vastgelegd in de ledenadministratie.  

2. Indien de kerkenraad afwijzend beslist over de toelating zoals genoemd onder sub 1c. van dit artikel, wordt dit 
terstond schriftelijk en gemotiveerd aan betrokkene meegedeeld, onder vermelding van de mogelijkheid 
hiertegen in beroep te gaan bij de ledenvergadering (zie artikel 29).  

Artikel 5  
1. Het lidmaatschap van de Gemeente eindigt:  

a. door overlijden;  
b. door vertrek met attestatie naar een andere doopsgezinde gemeente (zie ook lid 2 van dit artikel);  
c. na schriftelijke opzegging door het lid;  
d.  ingevolge een kerkenraadsbesluit, na voorafgaand overleg met het lid. Dit besluit wordt terstond 

schriftelijk aan betrokkene meegedeeld onder vermelding van de mogelijkheid hiertegen in beroep te 
gaan bij de ledenvergadering (zie artikel 29). 

2. Wanneer een lid vertrekt naar een andere plaats in Nederland, of daarbuiten, waar geen doopsgezinde gemeente 
of kring bestaat, wordt zijn/haarde attestatie op verzoek van het lid gezonden naar de kerkenraad van een 
doopsgezinde gemeente van zijn/haar keuze of naar de ADS voor een registratie aldaar.  

3. De kerkenraad kan, na overleg met betrokkene, het lidmaatschap beëindigen, indien een lid gedurende een reeks 
van jaren geen bijdrage heeft betaald. 



Reglement Doopsgezinde Gemeente Dordrecht e.o. 
  

Versie 14-03-2022  2 uit 9 

4. Wanneer een gemeentelid of vriend zich in woord, geschrift of gedrag uit waardoor de doopsgezinde gemeente 
Dordrecht wordt geschaad of in diskrediet gebracht  en/of in strijd is met artikel 2 van dit reglement kan het 
lidmaatschap na een zorgvuldig traject met mediation door de kerkenraad worden beëindigd of kan het lid/vriend 
worden uitgesloten van het bekleden van met name genoemde functies en/of onderdeel uitmaken van met name 
genoemde commissies/werkgroepen. Tegen dit besluit kan in beroep worden gegaan bij de ledenvergadering(zie 
artikel 29) 

Artikel 6  
1. De leden verbinden zich om naar vermogen mee te werken aan de verwezenlijking van de opdracht van de 

Gemeente.  
2. Van de leden wordt verwacht dat zij de Gemeente naar draagkracht financieel steunen. 
3. De leden hebben het recht de ledenvergadering bij te wonen en hebben stemrecht, zowel actief als passief.  
4. De leden hebben het recht de kerkenraad te verzoeken een ledenvergadering uit te schrijven (zie artikel 9.2).  
5. De leden ontvangen het digitale gemeenteblad. Wanneer een gemeentelid kiest om het gemeenteblad per post 

op papier te ontvangen dan is daartoe een bijdrage verschuldigd. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door 
de kerkenraad vastgesteld en medegedeeld in de ledenvergadering. 

Vrienden en belangstellenden  

Artikel 7  

Vrienden  
1. Geestverwanten die hun belangstelling voor de Gemeente en voor de doopsgezinde traditie hebben getoond, 

maar die om hen moverende redenen niet door de doop tot de Gemeente wensen toe te treden dan wel het 
lidmaatschap van een andere Doopsgezinde Gemeente niet willen opgeven, kunnen op hun gemotiveerde 
verzoek door de kerkenraad worden ingeschreven als vrienden van de Gemeente.  

2. Ingeschreven vrienden bezitten het recht van toegang tot de ledenvergadering en zij mogen daar het woord 
voeren. Zij hebben stemrecht. Zij zijn slechts met goedkeuring van de kerkenraad verkiesbaar in iedere functie, 
met uitzondering van die van voorzitter van de kerkenraad. 

3. Vrienden kunnen in de kerkenraad geen meerderheid vormen.  
4. Vrienden hebben dezelfde rechten en plichten als de leden, zoals vermeld in artikel 6.  
5. Vrienden hebben geen stemrecht voor besluiten zoals vermeld in artikel 26 lid 7 en artikel 27 lid 1 en 4.  
6. De relatie van vrienden met de Gemeente eindigt zoals bepaald is voor leden in artikel 5, lid 1 onder a, c en d en 

lid 3 en 4.  

Belangstellenden  
7. Zij die meeleven met de Gemeente, maar nog niet ingeschreven staan als vriend van de Gemeente worden 

beschouwd als belangstellenden. Belangstellenden zijn gerechtigd de ledenvergadering bij te wonen maar hebben 
geen stemrecht. Belangstellenden kunnen op verzoek van de leden/vrienden of op eigen verzoek tijdens de 
vergadering inspreken. Zij kunnen de digitale nieuwsbrief en het digitale gemeenteblad ontvangen  

Ledenvergadering  
Waar sprake is van ledenvergadering wordt bedoeld de vergadering van de leden, vrienden.  

Artikel 8  
1. De leden van de Gemeente, overeenkomstig dit reglement bijeengeroepen, vormen de ledenvergadering.  
2. De ledenvergadering is het hoogste orgaan en heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid in de Gemeente.  
3. Besluiten genomen in de ledenvergadering zijn bindend.  

Artikel 9  
1. Jaarlijks wordt tenminste één ledenvergadering gehouden, uiterlijk in de maand april, de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering.  
2. Verder worden ledenvergaderingen belegd zo dikwijls als de kerkenraad of tenminste 10% van het ledental 

(aantal leden op de eerste dag van de lopende maand) dit, blijkens een door deze leden getekend verzoek met 
opgave van de te behandelen onderwerpen, gewenst acht. In het laatste geval dient zo’n ledenvergadering 
uiterlijk een maand na het daartoe ingestelde verzoek plaats te vinden.  

3. Ledenvergaderingen worden bij voorkeur zes weken, maar tenminste drie weken, van tevoren aangekondigd.  
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4. De uitnodiging voor een ledenvergadering, alsmede de agenda met eventuele toelichting en bijlagen en door de 
kerkenraad voorgestelde namen van kandidaten voor te kiezen kerkenraads- of commissieleden, dienen uiterlijk 
veertien dagen vóór de vergaderdatum door alle leden en vrienden ontvangen te zijn.  

5. Besluiten kunnen slechts worden genomen over zaken die op de aan de leden en vrienden toegezonden agenda 
staan vermeld.  

6. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de kerkenraad of diens plaatsvervanger.  

Artikel 10  
1. In de jaarlijkse ledenvergadering (artikel 9, lid 1) komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde:  

a. alle nog niet vastgestelde notulen van voorgaande ledenvergaderingen. De notulen worden ter 
vergadering, na vaststelling, ondertekend door voorzitter en secretaris van de kerkenraad.  

b. het door de kerkenraad uit te brengen verslag over haar werkzaamheden en over de gebeurtenissen in 
de Gemeente in het afgelopen jaar. Het jaarverslag van de kerkenraad geeft een beeld van de 
ontwikkeling van de Gemeente in geestelijke zin (zie artikel 3) en bevat zakelijke gegevens betreffende 
het gemeenteleven, het ledental, de bezoldigde functionaris(sen), de samenstelling van de kerkenraad 
en kascommissie, de individuele data van aftreden van de leden ervan en bijzonderheden met 
betrekking tot vertegenwoordigingen;  

c. het door de predikant en/of eventuele andere vrijgestelde uit te brengen verslag van de 
werkzaamheden in het afgelopen jaar;  

d. bespreking en vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar, gehoord het verslag van de 
kascommissie, bedoeld in artikel 24 van dit reglement. Na akkoordverklaring en vaststelling van de 
jaarrekening  door de ledenvergadering verleent vervolgens de ledenvergadering décharge aan de 
kerkenraad.  

e. de verkiezing van de kascommissie, bedoeld in artikel 24 van dit reglement.  

Artikel 11  
1. Alle stemgerechtigden hebben het recht één stem uit te brengen.  

2. Besluiten van de ledenvergadering komen als regel tot stand door overleg, waarbij wordt gestreefd naar 
consensus. Indien door overleg geen besluit tot stand komt, vindt er een stemming plaats, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 26 van dit reglement. 

3. Indien een lid niet aanwezig kan zijn bij de ledenvergadering, kan dit lid zijn of haar stem door een door hem of 
haar schriftelijk of per e-mail daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen, met dien verstande dat een lid niet 
meer dan twee andere leden kan vertegenwoordigen. De schriftelijke volmachten dienen een met datum 
aangeduide vergadering te betreffen en gedateerd en ondertekend te zijn. De volmachten moeten voor de 
aanvang van de ledenvergadering bij de kerkenraad worden ingeleverd  

Kerkenraad  

Artikel 12  
1. Het besturen van de Gemeente is opgedragen aan de kerkenraad. Deze coördineert de werkzaamheden binnen 

de Gemeente, zoals genoemd in artikel 3 van dit reglement.  
2. Verder is de kerkenraad verantwoordelijk voor:  

a. de regeling van de preekbeurten; het inlassen of afgelasten van een godsdienstoefening; 
b. het vaststellen van beroepsbrieven;  
c. het bestuur en beheer van geldmiddelen en bezittingen van de Gemeente;  
d. het bijhouden van de ledenadministratie van de Gemeente;  
e. verder al datgene wat tot de dagelijkse leiding van de Gemeente en tot voorbereiding van de 

ledenvergadering behoort en wat dienstig is om de Gemeente goed te laten functioneren om haar 
opdracht te kunnen uitvoeren.  

3. De predikant en/of de eventuele andere vrijgestelde kan (kunnen) als adviseur de vergadering van de kerkenraad 
bijwonen.  

4. De kerkenraad kan zich, eventueel ook in de ledenvergadering, laten bijstaan door deskundigen. 
5. Over alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de kerkenraad, behoudens beroep op de 

ledenvergadering. Zolang deze niet heeft beslist, blijft het besluit van de kerkenraad van kracht. 

Artikel 13  
1. De kerkenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, gekozen uit en door de leden van de 

Gemeente.  
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2. Binnen de kerkenraad worden de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris in onderling overleg 
verdeeld met in achtneming van art 7, lid 2 . De verdeling wordt aan de leden bekendgemaakt.  

3. De voorzitter leidt de kerkenraadsvergadering en ledenvergadering en ondertekent ter ledenvergadering samen 
met de secretaris de notulen van de ledenvergadering, nadat ze zijn vastgesteld. De voorzitter draagt in het 
bijzonder zorg voor de naleving van het reglement en ziet toe op de uitvoering van genomen besluiten.  

4. De secretaris voert de correspondentie, is het centrale punt voor de ingekomen en uitgaande post, beheert het 
archief en verzendt convocaties en agenda’s voor de kerkenraads- en ledenvergaderingen. De secretaris draagt 
verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie en voor de notulering van de kerkenraads- en 
ledenvergaderingen.  

5. De penningmeester is in het bijzonder belast met de administratie van de geldmiddelen der Gemeente.  
6. De kerkenraad is bevoegd bepaalde gedeelten van zijn taak te delegeren aan commissies of personen die van hun 

werkzaamheden aan de kerkenraad verantwoording afleggen. De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk.  
7. Personen die het jeugdwerk (0 – 25 jaar) als werkzaamheden binnen de gemeente aanvaarden dienen alvorens de 

taak uit te voeren een recente Verklaring omtrent het gedrag  (VOG) te overleggen. De kosten van verkrijging van 
de verklaring worden door de gemeente vergoed.  

Artikel 14  
1. De leden van de kerkenraad worden benoemd door de ledenvergadering voor een termijn van vier jaar.  
2. Aftredende leden van de kerkenraad zijn eenmaal terstond herkiesbaar voor een tweede termijn van vier jaar. 

Herkozen kerkenraadsleden zullen in totaal niet langer dan acht jaar in de kerkenraad zitting kunnen hebben. Zij 
zijn een jaar na hun aftreden wederom verkiesbaar.  

3. Op de jaarlijkse ledenvergadering, treden die kerkenraadsleden af die dan vier, resp. acht jaren zitting hebben 
gehad.  

4. Bij een tussentijdse vacature in de kerkenraad wordt hierin zo spoedig mogelijk voorzien, met inachtneming van 
het in dit artikel bepaalde over een kandidaatstelling en het in artikel 9 bepaalde over het bijeenroepen van een 
ledenvergadering. De op deze wijze gekozen leden hebben, geteld vanaf de eerste ledenvergadering die zij als 
kerkenraadslid meemaken, voor vier jaar zitting en zijn daarna onmiddellijk herkiesbaar voor een tweede termijn 
van vier jaar.  

5. Indien door een omstandigheid een kerkenraad in zijn geheel aftreedt, wordt door een volgende kerkenraad een 
rooster van aftreden opgesteld, zodanig dat de continuïteit van de kerkenraad is gewaarborgd.  

6. De kerkenraad is verplicht tenminste veertien dagen voor de komende ledenvergadering namen van eventuele 
kandidaten voor aanstaande of reeds ontstane vacatures aan de leden bekend te maken.  

7. De leden kunnen namen van alternatieve kandidaten tot 24 uur voor het begin van de desbetreffende 
ledenvergadering schriftelijk, vergezeld van een bereidverklaring van deze kandidaten en een lijst met 
handtekeningen van tenminste vijf leden, bij de secretaris van de kerkenraad indienen.  

8. De kerkenraad deelt de leden aan het begin van de desbetreffende ledenvergadering mede welke kandidaten 
voor het kerkenraadlidmaatschap door de leden en welke door de kerkenraad kandidaat zijn gesteld.  

9. In de kerkenraad kunnen niet twee of meer leden uit één gezin of ander samenlevingsverband, noch familieleden 
in de eerste graad, tegelijk zitting hebben.  

10. Leden die een betaald dienstverband met de Gemeente hebben kunnen niet in de kerkenraad gekozen worden.  

Artikel 15  
1. De Gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris of de 

penningmeester. Tegenover derden zijn de handtekeningen van voorzitter en secretaris of die van voorzitter en 
penningmeester voldoende.  

2. Voor het stichten, aankopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het beroepen van een 
predikant, het aanstellen van een pastoraal werker of andere vrijgestelde, voor het wijzigen en/of vaststellen van 
een beleidsplan en het reglement, heeft de kerkenraad de voorafgaande toestemming nodig van de 
ledenvergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 27. Dit geldt eveneens voor het aangaan van 
leningen als debiteur of crediteur.  

3. De kerkenraad kan een of meer leden van de Gemeente afvaardigen naar externe bijeenkomsten en verbanden 
en bepaalt hun bevoegdheden. Deze afgevaardigden rapporteren tenminste jaarlijks aan de kerkenraad.  

4. Voor het aangaan of verbreken van betrekkingen met andere doopsgezinde gemeenten, kerkgenootschappen of 
andersoortige organisaties of samenwerkingsverbanden behoeft de kerkenraad de voorafgaande instemming van 
de ledenvergadering (zie artikel 26, lid 4).  

5. Het diaconaal fonds wordt beheerd door de penningmeester en de predikant. Bijdragen of aanvragen uit het 
fonds worden onder strikte geheimhouding verstrekt of behandeld. 

Artikel 16  
1. De kerkenraad vergadert minimaal 6 maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee 

andere kerkenraadsleden dit noodzakelijk achten.  
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2. Geldige besluiten kunnen alleen dan worden genomen, indien tenminste de helft der stemgerechtigde 
kerkenraadsleden aanwezig is.  

3. Wanneer in een uitgeschreven kerkenraadsvergadering het in lid 2 benodigde aantal kerkenraadsleden niet 
aanwezig is, wordt na veertien dagen een volgende kerkenraadsvergadering uitgeschreven met dezelfde 
agendapunten. Tijdens deze laatste vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ongeacht het 
aantal aanwezige kerkenraadsleden.  

4. Indien bij de stemming over enig voorstel de stemmen staken, kan het voorstel eenmaal op een volgende 
vergadering in stemming worden gebracht. Staken de stemmen opnieuw, dan geldt het voorstel als verworpen. 

5. Van de kerkenraadsvergaderingen worden notulen gemaakt en deze worden op een volgende vergadering, na 
vaststelling, door voorzitter en secretaris ondertekend.  

6. De kerkenraad regelt in onderling overleg de waarneming bij ontstentenis van voorzitter, secretaris of 
penningmeester en legt die vast in de notulen.  

Functionarissen  

Artikel 17  
Voor het ondersteunen van haar opdracht en om haar ontwikkeling te stimuleren kan de Gemeente één of meer personen 
vrijstellen, bijvoorbeeld als predikant of pastoraal werker.  

Artikel 18  
1. De ledenvergadering besluit op voorstel van de kerkenraad om een beroepingsprocedure te starten.  
2. De beroeping aanstelling wordt voorbereid door een beroepingscommissie, bestaande uit minimaal drie leden, 

onder wie tenminste één kerkenraadslid, doch zonder de vertrekkende predikant. De beroepingscommissie wordt 
op voordracht van de kerkenraad door de ledenvergadering benoemd.  

3. De kerkenraad maakt een voorstel voor de taakomschrijving en de omvang van de aanstelling en legt dit aan de 
ledenvergadering voor. Tevens wordt een voorstel voor de opdracht van de beroepingscommissie gedaan.  

4. De beroepingscommissie houdt rekening met de besluiten van de ledenvergadering en gaat bij het vervullen van 
haar taak uit van de richtlijnen en normen die door de ADS en de Instelling ten dienste van Doopsgezinde 
Gemeenten en Predikanten, hierna te noemen IDGP, zijn opgesteld.  

5. De beroepingscommissie verkiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.  
6. De leden van de beroepingscommissie hebben een geheimhoudingsplicht.  
7. Voor het nemen van besluiten door de beroepingscommissie is tenminste een twee derde meerderheid vereist.  
8. De beroepingscommissie rondt haar werkzaamheden zo mogelijk af met het voorleggen van een gemotiveerde 

voordracht van een kandidaat aan de kerkenraad.  

Artikel 19  
1. Indien de kerkenraad instemt met de voordracht door de beroepingscommissie, stelt zij de kandidaat daarvan in 

kennis. Tevens stuurt de kerkenraad een modelberoepsbrief met bescheiden en wordt in overleg met de 
kandidaat de definitieve aanstellingsberoepsbrief vastgesteld. De aanstelling zal geschieden overeenkomstig de 
actuele IDGP regeling en de eventueel daarop vastgestelde wijzigingen. 

2. Vervolgens wordt de kandidaat door de kerkenraad uitgenodigd om op beroep te komen preken en stelt hij/zij 
zich in een aansluitende ledenvergadering aan de leden voor. In deze vergadering legt de beroepingscommissie 
verantwoording af over de door haar gevolgde procedure en is er wederzijds ruimte voor het stellen van vragen. 
Aan het eind van de ledenvergadering besluiten de leden, door middel van een schriftelijke stemming, of men de 
kandidaat wel of niet wil beroepen. Bij deze stemming is de kandidaat niet aanwezig. Bij het beroepen door de 
ledenvergadering is de taak van de beroepingscommissie beëindigd. De kerkenraad wikkelt de 
aanstellingsberoepingsprocedure verder af.  

Artikel 20 
Als de kerkenraad het gewenst acht de opdracht van de beroepingscommissie te herzien, dan dient de kerkenraad een 
nieuwe opdracht formuleren en deze ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorleggen.  

Commissies en werkgroepen  

Artikel 21  
1. De kerkenraad kan in de uitoefening van zijn taken worden bijgestaan en van advies gediend door permanente of 

tijdelijke commissies en werkgroepen.  
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2. Commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en leggen aan deze ook rekening en 
verantwoording af. De commissies (met uitzondering van de kascommissie) regelen zelf taakverdeling en 
werkwijze.  

Geldmiddelen  

Artikel 22 
1. De inkomsten van de Gemeente bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, giften en legaten, subsidies, de 

opbrengst der collecten voor zover niet voor een bepaald ander doel bestemd, het rendement van belegde 
kapitalen, alsmede andere wettig verkregen baten.  

2. Belegging van de geldmiddelen dient op zorgvuldige wijze plaats te vinden en kan derhalve alleen plaatsvinden in 
fondsen waarvan het handelen niet in strijd is met de grondslag en de opdracht van de Gemeente.  

3. Het boekjaar van de Gemeente is gelijk aan het kalenderjaar.  

Artikel 23 
1. Aan een commissie van twee leden, die voor maximaal twee jaar zitting hebben, wordt ter onderzoek de 

boekhouding van de penningmeester overlegd. Deze kascommissie brengt op de ledenvergadering verslag uit 
over haar bevindingen.  

2. De kascommissie wordt als volgt samengesteld: Op de ledenvergadering wordt ieder jaar een reservelid benoemd 
naast de twee zitting hebbende leden. Leden van de kerkenraad, hun partners en familieleden tot en met de 
eerste graad zijn niet benoembaar in de kascommissie. De ledenvergadering kan besluiten hiervan incidenteel af 
te wijken.  

Lidmaatschappen en vertegenwoordiging  

Artikel 24  
De Gemeente is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit gevestigd te Amsterdam. Zij neemt op zich alle 
verplichtingen welke voortvloeien uit dit verband, voor zover zij niet strijdig zijn met de zelfstandigheid der Gemeente, in 
acht te nemen en na te komen. Voorts kan de Gemeente vertegenwoordigd zijn in plaatselijke en regionale kerkelijke 
overlegorganen, zoals in ieder geval de Ring Zuid West Nederland.  

Slotbepalingen  

Artikel 25 
Tenzij in dit reglement anders is bepaald, zijn ten aanzien van stemmingen of verkiezingen de volgende regels van 
toepassing: 

1. Over zaken wordt bij handopsteken gestemd, tenzij leden een schriftelijke stemming wensen.  
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. De telling der stemmen geschiedt door een stemcommissie bestaande 

uit ten minste twee personen.  
3. Het aannemen van voorstellen en het verkiezen van personen geschiedt bij gewone meerderheid van geldig 

uitgebrachte stemmen, tenzij anders bepaald in dit reglement.  
4. . Staken de stemmen, dan heeft een tweede stemming plaats. Staken de stemmen ook in de tweede ronde, dan 

wordt de persoon als niet gekozen, of het voorstel als verworpen beschouwd 
5. Blanco en onduidelijk ingevulde stembiljetten zijn ongeldig, maar tellen wel mee voor de bepaling van het 

percentage geldig uitgebrachte stemmen. Er worden niet meer stembiljetten gebruikt dan het aantal aanwezige 
leden en het aantal ontvangen volmachten.  

6. Voor het aannemen van voorstellen over de aangelegenheden genoemd in de artikelen 15.2, en 19.2 is een 
schriftelijke stemming en een meerderheid vereist van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.  

7. Het beëindigen van de verbintenissen met de ADS is slechts mogelijk wanneer tenminste drie vierde van de leden 
(aantal leden op de eerste dag van de lopende maand) zich daarvoor door middel van een schriftelijke stemming 
uitspreekt. Hierbij dienen de stemmen binnen vier weken na verzending van het desbetreffende voorstel te zijn 
ontvangen. Indien minder dan drie vierde van de leden zich binnen de genoemde termijn schriftelijk uitspreekt, 
schrijft de kerkenraad een ledenvergadering uit. Hierin kan het desbetreffende voorstel bij schriftelijke stemming 
met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden aangenomen.  
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Artikel 26 
1. De Gemeente wordt ontbonden wanneer drie vierde van haar leden (aantal leden op de eerste dag van de 

lopende maand) daartoe besluit in een ledenvergadering. Dit besluit dient in een tweede ledenvergadering te 
worden bekrachtigd. Deze tweede ledenvergadering dient minimaal twee en maximaal vier weken na de eerste te 
worden gehouden. Hier dient het voorstel eveneens met een drie vierde meerderheid van het aantal leden van de 
gemeente te worden aangenomen  

2. De Gemeente wordt geacht teniet te zijn gegaan wanneer het aantal leden tot minder dan tien mocht zijn 
gedaald.  

3. Bij opheffing of teniet gaan van de van de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht vervallen de bezittingen en 
vorderingen van de Gemeente aan de ADS, aan wie vervolgens het beheer van de bezittingen van de voormalige 
Gemeente blijft toevertrouwd. Bij fusie van de Gemeente met een andere doopsgezinde Gemeente gaan 
bezittingen en schulden van de Doopsgezinde Gemeente van Dordrecht over naar de nieuw te vormen 
Gemeente. Bij majeure wijzigingen in de gemeente, zoals opheffing, fusie of overdracht van gebouwen of 
roerende zaken, zal overleg zijn met de ADS. 

4. De Gemeente gaat een samenwerkingsverband aan met enig andere Doopsgezinde Gemeente en/of ander 
Christelijk kerkgenootschap indien drie vierde van de leden (aantal leden op de eerste dag van de lopende 
maand) zich daar in een schriftelijke stemming vóór verklaart.  

5. Bij verkoop van onroerende goederen door de gemeente zal het onroerend goed eerst worden getaxeerd op 
marktwaarde en deze waarde zal als uitgangspunt worden genomen voor de verkoop. 

Artikel 27 
1. Dit reglement treedt in werking direct na vaststelling door de ledenvergadering. 
2. Alle overeenkomsten die zijn aangegaan onder de werking van voorafgaande reglementen blijven van kracht 

totdat zij eventueel zijn vervangen door nieuwe overeenkomsten die voldoen aan de bepalingen van dit 
reglement  

3. Veranderingen in dit reglement kunnen alleen in een ledenvergadering worden aangenomen op voorstel van de 
kerkenraad, dan wel op een schriftelijk voorstel van tenminste vijf leden der Gemeente, ingediend bij de 
secretaris van de kerkenraad.  

4. Een voorstel tot reglementswijziging moet als agendapunt voor deze ledenvergadering zijn vermeld. 
5. De kerkenraad is verplicht om voorstellen tot reglementswijziging, ingediend door leden, binnen twee maanden 

na ontvangst en onder bijvoeging van een advies, aan de Gemeente ter behandeling voor te leggen.  
6. Voor vaststelling en wijziging van dit reglement is een twee derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte 

stemmen vereist  

Artikel 28 
Een exemplaar van dit reglement wordt door de kerkenraad aan alle leden en vrienden toegezonden per post of per e-mail. 
Nieuwe leden en vrienden ontvangen het bij hun toetreden tot de Gemeente. Aan belangstellenden wordt een exemplaar 
van het reglement op hun verzoek per e-mail verstrekt.  

Artikel 29  
Indien een beroep wordt ingesteld op de ledenvergadering krachtens een of meer van de artikelen 4.2, 5.1.d en 5.4 dient 
de kerkenraad binnen twee maanden na ontvangst van het beroep een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven 
waarin het ingestelde beroep wordt behandeld. Een beslissing daarover vereist een gewone meerderheid van geldig 
uitgebrachte stemmen.  
 
Dit reglement is vastgesteld in de ledenvergadering 2022 
Voor de kerkenraad,  
F.J. Manting (voorzitter),      T..I. Bonnema-Tekelenburg (penningmeester), 
 
 
 
 
 
K.J. Beukema (lid kerkenraad),    J. Versnel-Schoen (lid kerkenraad), 
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