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 1 Algeme e n--------------------------- 
Artikel 1 Naam, zetel en verhouding tot de internationale beweging------

1. De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing, is een landelijk - 
kerkgenootschap in Nederland. Het is gesticht op dertien november-----
negentienhonderd zesentwintig en gevestigd te 's-Gravenhage. Het wordt in 
dezestatuten verder aangeduid als De Christengemeenschap 
---------

2. De Christengemeenschap maakt deel uit van de internationale beweging tot -
religieuze vernieuwing die onder de naam "Die Christengemeinschaft' is gesticht
op zestien september negentienhonderd tweeëntwintig te Dornach, Zwitserland, - 
en nadien is gevestigd te Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland. -------

Artikel 2 Do elstelling----------------------

1. De Christengemeenschap heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het -
christendom te dienen. Zij sticht en onderhoudt daartoe gemeenten. -----

2. Gewijde priesters voltrekken als geestelijken de zeven vernieuwde sacramenten: -
doop, jeugdwijding, mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding
en stervenswijding. Zij voltrekken tevens andere cultische handelingen, zoals de
zondagsdienst voor de kinderen en de dienst bij de begrafenis of crematie. Onder
hun verantwoordelijkheid wordt verricht al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt. ---------------------------

3. Zij verkondigen het evangelie, geven godsdienstonderwijs, verzorgen het --
jeugdwerk en oefenen de zielszorg uit. Deze taken kunnen, onder-----
verantwoordelijkheid van de geestelijken, ook door anderen binnen De ---
Christengemeenschap worden verricht. ----------------

4. In de gemeenten wordt het gemeenteleven verzorgd door de geestelijken en leden
in onderlinge samenwerking. ------------------

Artikel 3 Middelen ----------------------

De Christengemeenschap steunt voor de verwerkelijking van haar doel op de middelen 
die de leden naar vermogen en belangstellenden vrijwillig bijeenbrengen, zoals --
regelmatige financiële bijdragen, giften, erflatingen, andere bijdragen, alsmede op door 
dezen om niet ter beschikking gestelde arbeidsinspanningen en prestaties. ---
Artikel 4 De leden------------------------

1. Degene die te kennen geeft tot De Christengemeenschap te willen behoren, kan -
door een geestelijke als lid van een gemeente of van een gemeente in oprichting -
worden opgenomen.----------------------

2. Het lidmaatschap houdt de bereidheid in naar vermogen het doel van De --
Christengemeenschap te helpen verwerkelijken. ------------

3. Een lid laat zich bij één en bij niet meer dan één gemeente of gemeente in --
oprichting, inschrijven. Als gemeentelid is betrokkene tevens lid van het landelijk
kerkgenootschap. -----------------------

4. Het lidmaatschap eindigt door: -------------------
a. overlijden,
b. schriftelijke opzegging door het lid of---------------
c. royement door de synode op grond van artikel 13, zevende lid. ------

5. Het besluit tot royement wordt niet genomen dan nadat het betrokken lid in de-
gelegenheid is gesteld te worden gehoord omtrent het voornemen hiertoe. Het -
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besluit tot royement wordt schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.-----
6. De synode of namens haar een door deze aangewezen geestelijke, kan hangende

de procedure van een royement het lidmaatschap van de betrokkene schorsen.
. ll. De gemeenten en hun organen ------------------

Artikel 5 Oprichting en beëindiging -----------------

1. Een gemeente ontstaat door een besluit van de synode tot erkenning van de -
gemeenschappelijke wil van een aantal leden een zodanige gemeente op te -
richten. De synode stelt vast wie als geestelijke in deze gemeente werkzaam is.-

2. De erkenning vindt eerst plaats nadat een reglement als bedoeld in artikel 10, -
eerste lid, rechtskracht heeft verkregen. ----------------

3. Een gemeente vormt een zelfstandig onderdeel van De Christengemeenschap en -
bezit rechtspersoonlijkheid. --------------------

4. De synode kan besluiten tot de instelling van een gemeente in oprichting teneinde
regelmatig daar de sacramenten te doen voltrekken door een door haar aan te -
wijzen geestelijke. Het landelijk kerkgenootschap oefent het bestuur uit, voor zover
de synode niet anders beslist. De gemeente in oprichting valt onder de----
rechtspersoonlijkheid van degeen die het bestuur uitoefent.---------

5. De synode kan op grond van artikel 13, zevende lid, een gemeente of een --
gemeente in oprichting opheffen of met een andere samenvoegen. De ----
ingeschreven leden worden ingeschreven in een door de synode daarbij te --
bepalen gemeente of gemeente in oprichting, voor zover zij zich niet zelf bij een -
andere gemeente laten inschrijven.-----------------

6. De baten van een gemeente komen bij liquidatie ten goede aan het landelijk -
kerkgenootschap.-----------------------

7. Voordat de synode een gemeente of gemeente in oprichting opheft of samenvoegt
met een andere gemeente, hoort zij omtrent het voornemen daartoe het bestuur -
van de desbetreffende gemeente of gemeente in oprichting. -------

Artikel 6 De organen-----------------------
Een gemeente kent in ieder geval de volgende organen:·------------
a. het convent;
b. het bestuur en -------------------------

c. de ledenvergadering.----------------------

Artikel 7 Het convent ----------------------
-

1. Het convent wordt gevormd door de in een gemeente werkende geestelijke of -

geestelijken.-------------------------

2. Het behartigt in de gemeente de aangelegenheden, bedoeld in artikel 2, tweede en
derde lid. --------------------------

3. Het convent bepaalt zijn eigen werkwijze met inachtneming van de aanwijzingen -
van de synode.

4. Het bepaalt, na overleg met de ledenvergadering, hoeveel en welke leden van het
convent voor elke termijn zitting hebben in het bestuur van de gemeente. Het kan -
tussentijds zijn besluit herzien.

Artikel 8 Het bestuur en zijn afvaardiging naar de landelijke raa,tt-------
1. Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door één of meer leden van het -

convent en de overige daarin benoemde personen.
2. Het behartigt de bestuurlijke en financiële aangelegenheden van de gemeente. -
3. Het vertegenwoordigt de gemeente zowel in als buiten rechte, behoudens --

schriftelijke goedkeuring van de synode voor:
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a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken die worden -
gebruikt voor de cultus, en-------------------

b. het vervreemden en bezwaren van ten dienste van de cultus staande --
roerende zaken.----------------------

4. Het bestuur vaardigt één van zijn leden of een ander gemeentelid af als ----
vertegenwoordiger in de landelijke raad. --------------

Artikel 9 De ledenvergadering -------------------
1. De ledenvergadering wordt gevormd door alle in de gemeente ingeschreven leden.
2. Zij vertolkt het gevoelen van de leden van de gemeente.----------
3. Zij vormt een plaats van ontmoeting waarbinnen de aangelegenheden van de-

gemeente aan de orde kunnen worden gesteld.------------

Artikel 10 Het reglement---------------------

1. Het reglement treft een nadere regeling van de inrichting, bevoegdheden en -
werkwijze van de organen van de gemeente. Daarbij wordt tevens geregeld hoe
het reglement kan worden gewijzigd. ----------------

2. Het reglement wordt ontworpen door de leden, bedoeld in artikel 5, eerste lid, -
gehoord een door de synode aan te wijzen geestelijke.----------

3. Het bepaalt of het bestuur décharge wordt verleend voor het gevoerde beleid en
zo ja, door welk orgaan. ---------------------

4. Het verkrijgt rechtskracht door vaststelling door de ledenvergadering. De---
vaststelling kan slechts plaats vinden dan nadat het landelijk bestuur heeft --
verklaard dat uit een oogpunt van werkbaarheid en overeenstemming met deze -
statuten er geen bezwaar bestaat en de synode met inachtneming van artikel 13, -

. zevende 1 id, het vervolgens heeft goedgekeurd.------------
5. Het convent, het bestuur en de ledenvergadering kunnen voorstellen doen tot-

wijziging van het reglement. --------------------

6. Bij wijziging van het reglement is het vierde lid van overeenkomstige toepassing. -
7. Andere bepalingen dan in het reglement vervat kunnen derden niet worden--

tegengeworpen. -----------------------

Artikel 11 Financiën------------------------

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester aan, voor zover bij reglement
niet anders is bepaald. ---------------------

2. Het kan fondsen instellen waarin financiële middelen voor bijzondere doeleinden -
worden bijeengebracht en beheerd. -----------------

3. Indien een fonds wordt aangemerkt als zelfstandig onderdeel van de gemeente -
wordt daarvoor een reglement opgesteld dat dit uitdrukkelijk vermeldt. De artikelen
10, vierde tot en met zesde lid, en 20, negende en tiende lid, tweede volzin, zijn -

van overeenkomstige toepassing.------------------
111. De organen van het landelijk kerkgenootschan------------
Artikel 12 De organen ----------------------

De Christengemeenschap kent de volgende landelijke organen: --------
a. de synode,--------------------------

b. de landelijke raad,----------------------

c. het landelijk bestuur,----------------------

d. de landelijke ledenvergadering, ------------------
e. onzelfstandige landelijke instellingen,----------------
f. landelijke instellingen die zelfstandige onderdelen zijn, ----------
g. de geschillencommissie.---------------------
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Artikel 13 De synode-----------------------

1. De synode bestaat uit de geestelijken van De Christengemeenschap die in het -
bewindsgebied Nederland en Vlaanderen werkzaam zijn. ---------

2. Zij bevordert de verwerkelijking van de doelstelling, bedoeld in artikel 2. ----
3. Zij bepaalt met inachtneming van de desbetreffende aanwijzingen van de leiding -

van de internationale beweging, bedoeld in artikel 1, tweede lid, haar eigen --
werkwijze.--------------------------

4. Zij stelt vast welke priesters als geestelijke in het bewindsgebied werkzaam zijn en
in welke gemeente. Is een gemeente tijdelijk zonder geestelijke dan bepaalt zij wie
in die gemeente vervangt. ---------------------

5. Zij benoemt en ontslaat de leden van het landelijk bestuur ingevolge artikel 15, -
tweede en derde lid.----------------------

6. Zij kan het landelijk bestuur een algemene aanwijzing geven omtrent de---
doelstellingen van het te voeren beleid.----------------

7. Slechts indien zij meent dat sprake is van een ontwikkeling in strijd met het doel -
van De Christengemeenschap, kan zij de bevoegdheid uitoefenen, bedoeld in de
artikelen 4, vierde lid, onder c, 5, vijfde lid, 16, zevende lid, 19, zevende lid en 20, -
zevende lid, en de goedkeuring onthouden, bedoeld in artikel 10, vierde lid. ---

8. De synode kan in de begroting, als bedoeld in artikel 17 tweede lid, een wijziging
aanbrengen wegens de niet-nakoming van een aanwijzing als bedoeld in het-
zesde lid of op de grond, bedoeld in het zevende 1 id. Deze wijziging kan geen-
verhoging van de begroting zijn. Een wijziging wordt aangebracht binnen een- 
maand na de aanvaarding door de landelijke raad.------------

Artikel 14 De landelijke raad -------------------
1. De landelijke raad bestaat uit één vertegenwoordiger per bestuur van een --

gemeente of van een gemeente in oprichting; de vertegenwoordigers hebben tot 
taak de directe terugkoppeling te verzorgen naar hun gemeente casu quo --
gemeentebestuur.

2. Leden die namens het bestuur van een gemeente in Vlaanderen worden ---
afgevaardigd, worden als volledig stemgerechtigd toegelaten tot de landelijke raad
in Nederland.-------------------------

3. Leden van de synode en vertegenwoordigers van de onzelfstandige landelijke-
instellingen en zelfstandige onderdelen, alsmede personen die daartoe zijn --
uitgenodigd, kunnen de vergadering van de landelijke raad bijwonen. Zij hebben -
aldaar een adviserende stem. -------------------

4. Hij vormt een plaats van ontmoeting tussen enerzijds de vertegenwoordigers van -
de besturen, bedoeld in het eerste lid, en anderzijds het landelijk bestuur.----

5. De landelijke raad komt regelmatig bijeen. Hij kiest een onafhankelijke voorzitter.
De voorzitter maakt de agenda tenminste twee weken van tevoren aan de leden -
bekend. De landelijke raad komt in ieder geval bijeen indien tenminste drie-- 
vertegenwoordigers als bedoeld in het eerste lid, gezamenlijk schriftelijk de wens
daartoe te kennen geven onder opgave van de ter vergadering te behandelen -
onderwerpen.

6. De landelijke raad geeft aan het landelijk bestuur advies voor het te voeren beleid.
7. Leden en belangstellenden brengen de financiële middelen bijeen ten behoeve -

van de gezamenlijke kas. De landelijke raad regelt het overleg tussen de ---
gemeenten met het doel uit deze financiële middelen de uitgaven van De---
Christengemeenschap te bestrijden voor zover de gemeenten of de zelfstandige -
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onderdelen voor die uitgaven niet zelf verantwoordelijk zijn. --------
8. De landelijke raad streeft er naar op de wijze als in lid 7 beschreven de middelen -

bijeen te brengen voor zelfstandige onderdelen binnen De Christengemeenschap,
die een regelmatig financieel beroep doen op de landelijke financiële middelen. -
Deze zelfstandige onderdelen dienen daartoe tijdig een begroting en een daaraan
gerelateerde toelichting in. Ook leggen zij aan de landelijke raad hun jaarverslag -
voor. De landelijke raad kan inzage vragen in de door deze zelfstandige ---
onderdelen ingediende jaarverslagen en de achterliggende boekhouding. ---

9. Hij beslist over het door het landelijk bestuur ingediende ontwerp van de begroting
van de gezamenlijke kas, alsmede van alle geldstromen die onder de ----
verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur vallen. Hij wordt geacht de begroting
te hebben aanvaard indien hij het ontwerp niet binnen zes weken na de ontvangst
ervan heeft afgewezen, terwijl binnen deze termijn de raad wel is bijeengekomen. -

10. Hij verleent décharge aan het landelijk bestuur voor het door deze gevoerde beleid
naar aanleiding van de overgelegde stukken, bedoeld in artikel 17, vierde lid. Hij
stelt een kascontrolecommissie, overeenkomstig het gestelde in lid 15, die --
adviseert omtrent de te verlenen décharge. --------------

11. De landelijke raad benoemt en ontslaat de leden van het landelijk bestuur, behalve
die leden welke conform art. 13, lid 5 en 15, lid 2 zijn benoemd. Aankondigingen
van vacatures en kandidaat-bestuursleden zullen gelijktijdig in de landelijke raad -
alsook langs schriftelijke weg bekend worden gemaakt binnen het -----
kerkgenootschap. Tussen de bekendmaking van een kandidaat-bestuurslid en zijn
uiteindelijke benoeming door de landelijke raad ligt minimaal een periode van drie
maanden. --------------------------

12. Hij brengt - schriftelijk - verslag uit over zijn werkzaamheden aan de ----
gemeentebesturen, aan de landelijke ledenvergadering en de landelijke organen. -

13. Hij streeft ernaar zijn besluiten in eenstemmigheid te nemen. Kan geen---
eenstemmigheid worden bereikt, dan kan de voorzitter besluiten tot een stemming
bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, bedoeld in het eerste lid
en tweede lid, waarbij niet uitgebrachte stemmen buiten beschouwing blijven. --

14. De landelijke raad beslist eens per drie jaar over de procentuele verdeling van -
inkomsten uit erfenissen of legaten. -----------------

15. De landelijke raad benoemt jaarlijks uit zijn leden een kascontrolecommissie van -
tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het landelijk bestuur. De
commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in artikel 17, vierde lid en brengt 
aan de landelijke raad verslag van haar bevindingen uit. De kascontrolecommissie
kan zich door een deskundige laten bijstaan. Het landelijk bestuur is verplicht de
kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en -
inzage van de boeken en bescheiden van het kerkgenootschap te geven, voor -
zover deze onder haar verantwoordelijkheid valt.------------

16. De landelijke raad stelt een huishoudelijk reglement vast. Het huishoudelijk--
reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. -----------

Artikel 15 De samenstelling van het landelijk bestuur-----------
1. Het landelijk bestuur is samengesteld uit ten minste drie gemeenteleden en ten -

minste twee geestelijken. ---------------------

2. De synode bepaalt hoeveel geestelijken zitting hebben in het bestuur. De --
landelijke raad bepaalt hoeveel gemeenteleden zitting hebben in het bestuur. De -
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geestelijken worden door de synode benoemd. De overigen worden benoemd door 
de landelijke raad. De benoemingen gelden alle voor een periode van vier jaren, -
waarna herbenoeming mogelijk is.------------------

3. De benoemende organen kunnen tussentijds de door hen benoemde----
bestuursleden ontslaan indien zij van oordeel zijn dat deze de hun toekomende -
bevoegdheden op onjuiste wijze gebruiken. --------------

4. Het landelijk bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -
penningmeester aan.----------------------

5. Indien het bestuur niet voltallig is, treft het maatregelen om zo spoedig mogelijk
aan de krachtens het eerste lid gestelde omvang te voldoen.--------

6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:---------------
a. na afloop van de in het tweede lid bedoelde termijn van benoeming; ----
b. doordat de betrokkene bedankt als lid van het bestuur; --------
c. bij ontslag door het benoemende orgaan;--------------
d. bij beëindiging van het lidmaatschap van De Christengemeenschap of---
e. in geval van faillissement, ondercuratelestelling, onderbewindstelling of indien

de betrokkene anderszins de algehele zeggenschap over zijn vermogen --
verliest. --------------------------

7. Indien een lid van het bestuur een mogelijk tegenstrijdig belang heeft ter zake van
een bestuursbesluit onthoudt dit lid zich van stemming en beraadslaging over dat -
besluit. Een tegenstrijdig belang is er in ieder geval bij een besluit aangaande een
daad van beschikking met een familielid of aanverwant, of met een rechtspersoon -
waarvan het bestuurslid, of een familielid of aanverwant van het bestuurslid, -
bestuurder is. Indien een lid van het bestuur een mogelijk tegenstrijdig belang -
heeft ter zake van een bestuursbesluit, kan desalniettemin het bestuur dit besluit
nemen, onder vermelding van het tegenstrijdig belang en de redenen waarom het -
genomen is, in een door het voltallig bestuur ondertekend verslag van de---
betreffende vergadering. ---------------------

Artikel 16 De taakuitvoering van het landelijk bestuur -----------
1. Het landelijk bestuur behartigt de bestuurlijke en financiële aangelegenheden van -

De Christengemeenschap, voor zover deze landelijk van aard zijn en niet---
krachtens deze statuten zijn opgedragen aan een ander orgaan. Het kan daarbij -
het advies van de landelijke raad, artikel 14, zesde lid, in overweging nemen; de -
aanwijzingen van de synode als bedoeld in artikel 13, zesde lid, neemt het in acht.

2. Het vertegenwoordigt De Christengemeenschap zowel in als buiten rechte--
behoudens schriftelijke goedkeuring van de synode voor: ---------
a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken die worden

gebruikt voor de cultus, en -------------------

b. het vervreemden en bezwaren van ten dienste van de cultus staande ---
roerende zaken. ---------------------

Met inachtneming van het hiervoor in dit lid gestelde is het landelijk bestuur --
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of -
bezwaren van andere (on)roerende zaken.---------------

3. Indien het bestuur niet voltallig aanwezig is, kan het toch rechtsgeldig besluiten -
nemen, indien de vergadering rechtsgeldig bijeengeroepen is en ten minste drie -
leden aanwezig zijn, waarvan ten minste één geestelijke en één gemeentelid. --

4. Het streeft er naar zijn besluiten in eenstemmigheid te nemen. Kan geen ---
eenstemmigheid worden bereikt, dan kan een stemming plaatsvinden waarbij --
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wordt beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, waarbij niet -
uitgebrachte stemmen buiten beschouwing blijven. -----------

5. Het wordt gebonden door de handtekening van twee van zijn leden gezamenlijk.-
6. Desgevraagd verstrekt het de synode informatie over de gang van zaken, verleent

haar inzage in documenten of verstrekt daarvan kopieën. ---------
7. De synode kan op grond van artikel 13, zevende lid, de behartiging van bepaalde

taken van het landelijk bestuur overnemen dan wel een besluit van het landelijk -
bestuur vernietigen. In dat geval wordt het landelijk kerkgenootschap gebonden -
door de handtekening van twee leden van de synode. Verworven rechten van-
derden blijven daardoor onverlet.-----------------

-Artikel 17 De financiën van het landelijk bestuur ------------
1. Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor alle geldstromen van De----

Christengemeenschap behalve voor die welke onder verantwoordelijkheid van een
zelfstandig onderdeel vallen.-------------------

2. Het landelijk bestuur legt vóór vijftien oktober van het jaar voorafgaand aan dat
waarop de begroting betrekking heeft, een ontwerp van de begroting voor het -
komende kalenderjaar van de door hem te beheren gelden, ter vaststelling voor -
aan de landelijke raad, bedoeld in artikel 14, eerste lid. Het kan een door de -
landelijke raad afgewezen ontwerp ter vaststelling voorleggen aan de landelijke -
ledenvergadering. -----------------------

3. Het kan fondsen instellen waarin financiële middelen voor bijzondere doeleinden -
worden bijeengebracht en door hem worden beheerd.-----------

4. Het stelt jaarlijks een overzicht op van de baten en lasten van het afgelopen -
kalenderjaar, alsmede een balans van de financiële middelen van het landelijk -
kerkgenootschap. Het overzicht en de balans vermelden afzonderlijk de gang van
zaken met betrekking tot de landelijke instellingen, voor zover die onder ---
verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur vallen. ----------

5. Het wint daarover het advies in van een onafhankelijke deskundige. Het zendt het
overzicht, de balans en het advies voor décharge voor het door hem gevoerde -
beleid aan de landelijke raad en overigens ter kennisneming aan de synode.--

6. Het landelijk bestuur beantwoordt de vragen die de landelijke raad of de synode -
ten aanzien van het gestelde in lid 5 stellen.

7. Het landelijk bestuur geeft een toelichting op het door hem gevoerde beleid en legt
voor zijn werkzaamheden verantwoording af aan de landelijke raad.------

8. Het brengt over zijn werkzaamheden verslag uit aan de landelijke -----
ledenvergadering.----------------------

Artikel 18 De landelijke ledenvergadering---------------
1. De landelijke ledenvergadering bestaat uit de leden van de gemeenten van De 

Christengemeenschap Nederland. Leden uit Vlaanderen worden als volledig--
stemgerechtigd toegelaten in de landelijke ledenvergadering in Nederland. __ _

2. Zij vertolkt het gevoelen van de leden van De Christengemeenschap.
3. Zij komt ten minste één maal per jaar bijeen, alsmede indien ten minste vijftig -

leden gezamenlijk schriftelijk de wens daartoe te kennen geven bij het landelijk
bestuur onder opgave van de ter vergadering te behandelen onderwerpen. ---

4. Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke
volmacht aan een ander lid, met dien verstande dat een ter vergadering aanwezig
lid niet meer dan twee andere leden kan vertegenwoordigen. --------

5. De landelijke ledenvergadering wordt bijeengeroepen en geleid door het landelijk -
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• 

bestuur. Het landelijk bestuur bepaalt wie de landelijke ledenvergadering voorzit.
Het maakt de agenda ten minste twee weken van tevoren algemeen bekend. Er -
wordt geen beslissing genomen over onderwerpen die niet op deze agenda staan, 
tenzij:----------------------------

a. ten minste vijftig leden aanwezig zijn die bovendien afkomstig zijn uit ten -
minste vijf verschillende gemeenten of gemeenten in oprichting, of-----

b. stemmigheid bestaat over plaatsing van het onderwerp op de agenda.---
6. Over de wijze van stemmen over personen beslist de landelijke ledenvergadering, -

waarbij keuze is uit: acclamatie, hoofdelijke stemming dan wel schriftelijke,--
geheime stemming. In het laatste geval dient er een stemcommissie in het leven -
geroepen te worden die bestaat uit drie van de aanwezige leden van de landelijke
ledenvergadering. -----------------------

7. De landelijke ledenvergadering streeft er naar haar besluiten in eenstemmigheid te
nemen. Kan geen eenstemmigheid worden bereikt, dan kan de voorzitter besluiten
tot een stemming waardoor wordt beslist bij meerderheid van stemmen van de -
aanwezige leden, waarbij niet uitgebrachte stemmen buiten beschouwing blijven. -
Een beslissing waarbij moet worden gekozen tussen personen, vindt plaats bij-
schriftelijke en geheime stemming. -----------------

8. Het landelijk bestuur, de landelijke raad en de zelfstandige onderdelen geven een -
toelichting op het door hen gevoerde bestuurlijke en financiële beleid en---
beantwoorden de vragen die uit de landelijke ledenvergadering worden gesteld -
naar aanleiding van de verslagen, bedoeld in de artikelen 14, tiende lid, 17, --
achtste lid en 20, 3e lid.---------------------

9. Zij wordt in rechte vertegenwoordigd door het landelijk bestuur.------
Artikel 19 Onzelfstandige landelijke instellingen-------------
1. Een onzelfstandige landelijke instelling behoeft voor haar totstandkoming de -

goedkeuring van de synode en de landelijke raad. Zij wordt opgericht voor een -
bepaald omschreven doel dat past in het werk van De Christengemeenschap. --

2. De doelstelling en de inrichting van bevoegdheden van haar organen kunnen-
nader worden geregeld bij reglement. De synode kan, gehoord de landelijke raad, -
aanwijzingen geven omtrent de inhoud van het reglement wat betreft de wijze -
waarop de onzelfstandige instelling verantwoording aflegt tegenover andere--
organen van het landelijk kerkgenootschap. --------------

3. De penningmeester van een onzelfstandige landelijke instelling stelt jaarlijks een 
overzicht op van de baten en lasten van het afgelopen jaar, alsmede een balans -
van de financiële middelen. Hij zendt het overzicht en de balans ter kennisneming
aan het landelijk bestuur en de landelijke raad.-------------

4. Het reglement wordt bij de oprichting opgesteld door de personen, die deel zullen -
uitmaken van het bestuur van die onzelfstandige landelijke instelling. De inhoud
van dit reglement wordt nader bepaald in de leden 9 tot en met 11. Daarin wordt -
tevens geregeld hoe het kan worden gewijzigd. Artikel 10, vierde lid, tweede volzin
en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.------------

5. De benoeming van nieuwe bestuursleden behoeft de goedkeuring van de synode. -
6. Het bestuur van een onzelfstandige landelijke instelling verstrekt de synode of de -

landelijke raad desgevraagd alle informatie over de gang van zaken binnen die -
instelling.---------------------------

7. De synode kan een onzelfstandige landelijke instelling opheffen, indien het doel
waarvoor deze is ingesteld is bereikt of op grond van artikel 13, zevende lid. De-
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synode en de landelijke raad kunnen een onzelfstandige landelijke instelling -
opheffen indien het doel waarvoor deze is ingesteld is bereikt. De baten van deze
onzelfstandige landelijke instelling komen bij opheffing ten goede aan het landelijk 
kerkgenootschap. ----------------------

8. Voordat de synode en de landelijke raad een onzelfstandige landelijke instelling -
opheffen, horen zij omtrent het voornemen daartoe het bestuur van de ---
onzelfstandige landelijke instelling.-----------------

9. Een reglement regelt in ieder geval:-----------------
a. de naam, de plaats van vestiging en de doelstelling van de onzelfstandige -

landelijke instelling, ---------------------
b. de wijze waarop het bestuur tot stand komt en wordt vervangen, -----
c. de bevoegdheden van de bestuursleden, -------------
d. de wijze waarop de instelling zijn middelen verwerft,----------
e. de wijze waarop het reglement wordt gewijzigd, -----------
f. de wijze waarop het verantwoording aflegt of rapporteert aan het landelijk--

bestuur, -------------------------

9. de wijze waarop de baten bij opheffing van een onzelfstandige landelijke -
instelling ten goede komen aan het kerkgenootschap. ---------

10. Artikel 10, vierde lid, tweede volzin, en zesde lid, is op een reglement als bedoeld
in het eerste lid, van overeenkomstige toepassing. -----------

11. Een onzelfstandige landelijke instelling doet, voor zover het over eigen financiën
beschikt, het landelijk bestuur jaarlijks een overzicht toekomen van de baten en -
lasten van het afgelopen jaar, alsmede een balans van de financiële middelen die
het in beheer heeft.-----------------------

Artikel 20 Zelfstandige onderdelen ------------------
1. Een zelfstandig onderdeel behoeft voor haar totstandkoming de goedkeuring van -

de synode en de landelijke raad. Zij wordt opgericht voor een bepaald omschreven
doel dat past in het werk van De Christengemeenschap, geregeld bij reglement, -
volgens lid 9.-------------------------

2. De doelstelling en de inrichting van bevoegdheden van haar organen worden -
nader geregeld bij reglement. De synode kan, gehoord de landelijke raad, --
aanwijzingen geven omtrent de inhoud van het reglement wat betreft de wijze -
waarop het zelfstandig onderdeel verantwoording aflegt tegenover andere organen
van het landelijk kerkgenootschap.-----------------

3. De penningmeester van een zelfstandig onderdeel stelt jaarlijks een begroting op
voor het komende jaar en een overzicht van de baten en lasten van het afgelopen
jaar, alsmede een balans van de financiële middelen. Hij zendt de begroting naar
de landelijke raad en het overzicht en de balans aan het landelijk bestuur en aan -
de landelijke raad ter kennisneming.-----------------

4. Het reglement wordt bij de oprichting opgesteld door de personen, die deel zullen -
gaan uitmaken van het bestuur van dit zelfstandig onderdeel. De inhoud van dit -
reglement wordt nader bepaald in de leden 9 tot en met 13. Daarin wordt tevens
geregeld hoe het kan worden gewijzigd. Artikel 10, vierde lid en zesde lid, is van
overeenkomstige toepassing.-------------------

5. De benoeming van nieuwe bestuursleden behoeft de goedkeuring van de synode.
6. Het bestuur van een zelfstandig onderdeel verstrekt de synode of de landelijke

raad desgevraagd alle informatie over de gang van zaken binnen die instelling.-
7. De landelijke raad en de synode kunnen, in overeenstemming met het bestuur van
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het zelfstandig onderdeel, een landelijke instelling die een zelfstandig onderdeel is, 
opheffen indien het doel waarvoor dit is ingesteld is bereikt. De synode kan een
landelijke instelling die een zelfstandig onderdeel is, opheffen op grond van artikel-
13, zevende lid. De baten van deze landelijke instelling die een zelfstandig--
onderdeel is, komen bij opheffing ten goede aan het landelijk kerkgenootschap. -

8. Landelijke instellingen kunnen door de synode en de landelijke raad als een--
zelfstandig onderdeel van De Christengemeenschap worden aangemerkt, indien -
zij een reglement hebben opgesteld.----------------

9. Een reglement regelt in ieder geval: -----------------
a. de naam, de plaats van vestiging en de doelstelling van de instelling,----
b. de wijze waarop het bestuur tot stand komt en wordt vervangen, -----
c. de bevoegdheden van de bestuursleden,--------------
d. de wijze waarop de instelling zijn middelen verwerft, ----------
e. de wijze waarop het reglement wordt gewijzigd,----------
f. de wijze waarop de organen van het kerkgenootschap worden geïnformeerd, -
g. de wijze waarop de baten bij opheffing van een zelfstandig onderdeel ten -

goede komen aan het kerkgenootschap--------------
10. Indien de instelling een zelfstandig onderdeel is, vermeldt het reglement dit --

uitdrukkelijk. In dat geval kunnen derden andere bepalingen dan in het reglement -
vervat, niet worden tegengeworpen. -----------------

11. Het verkrijgt niet eerder rechtskracht dan nadat het landelijk bestuur heeft --
verklaard dat uit een oogpunt van werkbaarheid en overeenstemming met deze
statuten er geen bezwaar bestaat en de synode met inachtneming van artikel 13, -
zevende 1 id, het vervolgens heeft goedgekeurd. ------------

12. Bij wijziging van het reglement is het tiende lid van overeenkomstige toepassing. -
13. Een landelijke instelling die een zelfstandig onderdeel van De -------

Christengemeenschap vormt kan door de synode worden opgeheven op grond
van artikel 13, zevende lid, indien nodig onder regeling van de gevolgen. ---

Artikel 21 De beslechting van geschillen---------------
1. Een geschil tussen leden en gemeentelijke of landelijke organen dan wel tussen -

deze organen onderling wordt onderworpen aan de procedure, bedoeld in het -
vierde tot en met achtste lid. --------------------

2. De inhoud van een besluit dat is genomen krachtens de artikelen 2, tweede of-
derde lid, of 13, vierde lid, kan geen voorwerp zijn van een procedure als bedoeld -
in het eerste lid. ------------------------

3. De synode stelt een geschillencommissie in. Zij benoemt een voorzitter en ten-
minste vier andere leden voor ten hoogste vier jaren. De benoeming behoeft de
goedkeuring van de landelijke ledenvergadering. ------------

4. De voorzitter kan, in geval van een geschil, de klagende partij meedelen dat hij dit
eerst in behandeling zal nemen nadat deze de wederpartij in kennis heeft gesteld -
van het geschil, deze wederpartij gedurende een door de voorzitter te bepalen-
termijn in de gelegenheid is geweest haar zienswijze daarop te geven en de -
klagende partij daarna toch volhardt in haar klacht.------------

5. Indien het geschil in behandeling wordt genomen, stelt de voorzitter een kamer in, -
bestaande uit één of meer leden, en draagt deze de beslechting van het geschil -
op.

6. De kamer stelt de partijen van het geschil in de gelegenheid hun standpunt toe te -
lichten. Zij kan inlichtingen inwinnen bij de gemeenten en landelijke organen van -
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De Christengemeenschap. Deze verlenen de nodige medewerking. ------
7. De kamer kan een minnelijke schikking beproeven.-----------
8. De kamer doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. --------
9. Zij doet haar uitspraak in de vorm van een niet-bindend advies indien het geschil -

een besluit betreft dat de synode heeft genomen met gebruikmaking van artikel 13,
zevende lid. Indien de uitspraak afwijkt van het besluit van de synode, gaat de -
synode na of zij, acht slaand op het advies, een nieuw besluit dient te nemen. Dit 
kan niet opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.----------

lV. Overige bepalingen ---------------------

Artikel 22 Openbaarheid van statuten en reglementen ----------
Deze statuten en de overeenkomstig deze statuten vastgestelde reglementen zijn -
openbaar en worden aan een ieder die daarom vraagt, ter beschikking gesteld. --
Artikel 23 Wijziging van de statuten-----------------
1. De synode, de landelijke raad en de landelijke ledenvergadering kunnen ieder een

voorstel doen tot wijziging van deze statuten en deze met instemming van de -
andere twee organen, wijzigen. Het landelijk bestuur maakt de tekst van een-
voorstel tot wijziging afkomstig van de synode, de landelijke raad of van ten minste
twintig leden, uiterlijk zes weken voor de landelijke ledenvergadering algemeen
bekend. Tot drie weken voordat de landelijke ledenvergadering plaatsvindt,--
kunnen bij het landelijk bestuur tegenvoorstellen worden ingediend. Deze worden
op de agenda vermeld.---------------------

2. De landelijke ledenvergadering kan besluiten tot wijziging van de voorstellen voor
zover deze naar het oordeel van het landelijk bestuur de strekking hiervan niet -
wezenlijk aantast. Andere wijzigingen kunnen slechts worden aangebracht --
overeenkomstig de procedure bedoeld in het eerste lid. ----------

Artikel 24 Liquidatie----------------------

De baten bij liquidatie van De Christengemeenschap komen ten goede aan d0e--
internationale beweging, bedoeld in artikel 1, tweede lid. ----------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.---------------
WAARVAN AKTE---------------------

in minuut opgemaakt is verleden te 's-Gravenhage ten dage en jare in het hoofd dezer 
gemeld. ----------------------------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen -
hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op 
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volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte 
voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. --------
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT, 
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