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Inleiding 
De Evangelische Gemeente Ichthus heeft als doel het dienen van God en erkent de Bijbel als het door de Heilige 
Geest geïnspireerde woord van God. Dit doel wil de gemeente bereiken door het houden van samenkomsten voor 
onder andere aanbidding, voorbede, prediking, bijbelstudie, de viering van het avondmaal voor gelovigen en de 
bediening van de doop op geloof door onderdompeling.  

 

Artikelen:  
1. Naam en zetel  
2. Grondslag  
3. Doel en Middelen  
4. Statutenwijziging  
5. Ontbinding en vereffening  
6. Slotbepalingen  

Artikel 1 Naam en zetel  
1. De gemeente draagt de naam 'Evangelische Gemeente Ichthus', in de statuten hierna aangeduid met 'de 

gemeente'.  
2. De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 van Boek II van 

het burgerlijk wetboek.  
3. Zij heeft haar zetel te Culemborg.  
4. De gemeente staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63470721. 

Artikel 2 Grondslag  
1. De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God. Zij aanvaardt Oude 

en Nieuwe Testament als grondslag voor geloof en leven en voor het functioneren van de gemeente.  
2. De gemeente belijdt Jezus Christus als de Zoon van God en als de Heer en Redder van de in zonde gevallen 

wereld.  

Artikel 3 Doel en middelen  
1. De gemeente heeft als doel het dienen van God. Deze dienst omvat de eredienst, de onderlinge dienst van de 

leden en dienst aan de wereld.  
2. De gemeente tracht haar doel te bereiken door:  

a. het houden van samenkomsten voor onder andere aanbidding, voorbede, prediking, bijbelstudie, de 
viering van het avondmaal voor gelovigen en de bediening van de doop op geloof door 
onderdompeling. 

b. Door praktische uitvoering te geven aan de door de gemeente ontwikkelde visie. 
3. De samenstelling van de gemeente is als volgt: 

a. De gemeente bestaat uit leden die in vergadering bijeen bevoegd zijn beslissingen te nemen zoals 
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement; de zogenoemde ledenvergadering. 

b. De ledenvergadering benoemt uit haar leden een bestuur dat wordt ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Het bestuur is aan het gezag van de ledenvergadering onderworpen. Haar 
bevoegdheden zijn uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. 

 
Artikel 4 Statutenwijziging  

1. De ledenvergadering kan tot wijziging van de statuten besluiten tijdens een vergadering, waarvoor de leden 
tenminste vier weken tevoren schriftelijk zijn bijeengeroepen. Bij de uitnodiging is het wijzigingsvoorstel 
gevoegd.  

2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, 
waarbij tenminste driekwart van het aantal gemeenteleden gestemd moet hebben.  

3. Is in de vergadering niet driekwart van het aantal gemeenteleden aanwezig, dan wordt een tweede 
vergadering belegd, met inachtneming van de termijn genoemd in artikel 4 lid 1. In die vergadering kan 
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worden besloten met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal 
gemeenteleden dat een stem uitbrengt.  

4. Een statutenwijziging treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het besluit is genomen, tenzij in 
het besluit anders is bepaald.  

5. De artikelen 2, 3 en 4 komen nooit voor wijziging in aanmerking. 
 

Artikel 5 Ontbinding en vereffening  
1. De ledenvergadering kan besluiten tot ontbinding van de gemeente. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 

van artikel 4 is hierbij van toepassing. 
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt door de ledenvergadering tevens besloten voor welk doel en op welke 

wijze het eventueel batig saldo zal worden aangewend. Het doel zal in ieder geval in overeenstemming moeten 
zijn met grondslag en doelstelling van de gemeente.  
 

Artikel 6 Slotbepalingen  
1. In gevallen waarin de statuten niet voorzien, neemt het bestuur een voorlopige beslissing, die aan de 

ledenvergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd.  
2. Het in lid 1 bepaalde geldt ook in die gevallen, waarin verschil van mening bestaat over de uitleg van de 

statuten.  
 


