Statuten
Kerkgenootschap Evangelie Gemeente De Deur Eindhoven hanteert dezelfde statuten als die van haar
moederkerk kerkgenootschap Evangelie Gemeente De Deur Zwolle van 2 maart 2004.
Naam en zetel.
Artikel 1.
1. Het kerkgenootschap is genaamd: Evangelie Gemeente De Deur Eindhoven.
1. Het kerkgenootschap wordt hierna genoemd: "de gemeente".
2. Zij is gevestigd te Eindhoven aan de Hastelweg 133.
Groter verband.
Artikel 2.
1. De gemeente is aangesloten bij The Christian Fellowship Ministries, die zijn zetel heeft in Prescott,
Arizona (United States of America).
2. De gemeente stelt zich, evenals haar zustergemeenten, onder het gezag van een overkoepelende raad
van oudsten.
3. De gemeente heeft in nationaal verband tot taak:
1. het bieden van hulp bij het stichten van (een) zustergemeente(n);
2. samenwerking met zustergemeenten.
Doel en middelen.
Artikel 3.
De gemeente heeft ten doel: het evangelie te verbreiden in de ruimste zin van het woord en aanhangers en
werkers bijeen te brengen in de eigen gemeente danwel in de zustergemeenten ten dienste van de
effectieve bevordering van het Koninkrijk van God. Ter uitvoering van deze doelstellingen kunnen de
volgende activiteiten plaatsvinden:
A. het ontwikkelen en onderhouden van (een) (zuster)gemeente(n), ten behoeve van de tot die
gemeente(n) behorende gelovigen, in overeenstemming met de Bijbel;
B. het trainen in discipelschap en het toerusten van gelovigen tot volwassenheid, teneinde hen hun plaats
te laten vinden in het lichaam van Christus;
C. Het verschaffen van de noodzakelijke hulp, bemoediging, instructie, richting en correctie aan de
gelovigen die aan de gemeente verbonden zijn;
D. het verlenen van bescherming, erkenning en ondersteuning aan (zuster)gemeenten en gelovigen
waarmee wordt samengewerkt;
E. het opleiden, kwalificeren en aanstellen van gelovigen ten behoeve van de uitzending in het nationale en
internationale zendingsveld;
F. het publiceren of verspreiden van boeken, folders, het maken van films, cassettes, radio- en/of televisieuitzendingen en het gebruik van overige effectieve middelen ter verspreiding van het evangelie;
G. Het onderricht/de lering van de gelovigen en hun kinderen en het verschaffen van de nodige faciliteiten
om dit te kunnen doen;
H. het inzamelen en beheren van financiële bijdragen, zoals tienden, giften, collectes, erfenissen en
legaten;
I. het geven van donaties, giften of andere hulp en ondersteuning aan liefdadigheidsinstellingen en
organisaties die zonder winstoogmerk het evangelie verbreiden;
J. het oprichten/stichten, vestigen, inwijden en onderhouden van liefdadigheidsinstellingen, die de
doelstellingen en functies van de gemeente dienen en/of ondersteunen.
Kerkenraad.
Artikel 4.
1. De gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad, bestaande uit de pastor en overige
kerkenraadsleden. De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de
gemeente. De pastor benoemt de eerste leden van de kerkenraad uit de mannelijke gemeenteleden.
Nieuwe leden van de kerkenraad worden op voorstel van de pastor door de kerkenraad benoemd. De
benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaren. Na afloop van vorenbedoelde periode is
verlenging van de periode mogelijk indien het betreffende kerkenraadslid daartoe bereid is.
Herbenoeming is niet aan een maximaal aantal termijnen gebonden.
2. Het aantal leden van de kerkenraad bedraagt minimaal drie (3) personen.
3. Als voorzitter van de kerkenraad zal de pastor fungeren.
4. Door de kerkenraad wordt uit haar midden een secretaris en een penningmeester benoemd. De functies
van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

5. De gemeente wordt vertegenwoordigd door:
1. De kerkenraad; of
2. De voorzitter samen met de secretaris; of
3. De voorzitter samen met de penningmeester.
6. De kerkenraad is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen. De kerkenraad is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de gemeente zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk
maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt, mits met inachtneming van het
hierna in artikel 5 lid 2 bepaalde. Erfenissen kunnen slechts aanvaardt worden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
7. het lidmaatschap van de kerkenraad eindigt indien:
1. een lid van de kerkenraad zelf zijn functie neerlegt;
2. de betreffende persoon niet langer meer lid is van de gemeente;
3. er sprake is van ongevraagd ontslag; dit kan gebeuren indien een lid van de kerkenraad niet meer
voldoet aan de eisen die de Bijbel en de gemeente stellen aan een lid van de kerkenraad, of als
vruchtbare samenwerking om welke reden dan ook niet meer mogelijk blijkt. Ongevraagd ontslag
wordt gegeven door de overige leden van de kerkenraad; ongevraagd ontslag van de voorzitter
geschiedt conform artikel 6 lid 5;
4. een lid van een kerkenraad overlijdt;
5. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
Vergaderingen van de kerkenraad
Artikel 5.
1. De kerkenraad vergadert zo vaak als de kerkenraadsleden dit nodig achten.
2. In de kerkenraad worden besluiten zoveel mogelijk met instemming van alle kerkenraadsleden genomen.
Als niet met éénstemmigheid besloten kan worden, wordt de besluitvorming uitgesteld tot een volgende
vergadering. Na gebed wordt de zaak opnieuw behandeld in bedoelde volgende vergadering, waarbij
een besluit kan worden genomen met een meerderheid van stemmen, mits alle kerkenraadsleden
aanwezig.
3. Iedere kerkenraadslid kan in een vergadering van de kerkenraad één stem uitbrengen. Het stemmen bij
volmacht is niet toegestaan. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van
stemmen over personen beslist de stem van de voorzitter.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemming beslist de pastor.
Pastor
Artikel 6.
1. De benoeming van een pastor voor een bestaande zustergemeente geschiedt indien van toepassing na
overleg met de kerkenraad van de zustergemeente door de pastor van de moedergesteente. Door de
pastor van de moedergesteente wordt een pastor aangesteld voor de nieuw op te richten
zustergemeente.
2. De pastor is belast met de geestelijke leiding van de mee-etende en de evangelieverkondiging, zulks
onder toezicht van de Raad van Oudsten.
3. Voor bestuurlijke en financiële zaken binnen de gemeente is de kerkenraad verantwoordelijk. De pastor
heeft daarin de dagelijkse leiding.
4. De pastor kan voor het gemeentewerk uit de gemeenteleden personen belasten met bepaalde taken.
5. Indien de pastor van de gemeente niet meer voldoet aan de eisen die de Bijbel en de gemeente aan hem
stellen, dan wordt deze pastor door de pastor van de betreffende moedergemeente, na overleg met de
kerkenraad, ontslagen. Indien de pastor van een bestaande zustergemeente niet meer voldoet aan de
eisen die de Bijbel en de gemeente aan hem stellen, dan wordt deze pastor indien van toepassing na
overleg met de kerkenraad van de zustergemeente door de pastor van de moedergemeente ontslagen.
6. De beloning/vergoeding van de pastor geschiedt conform het bepaalde in "Richtlijnen voor Pastors en
Pioniers De Deur Nederland" update 1 februari 2016.
Geldmiddelen, rekening en verantwoording.
Artikel 10.
1. De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:
1. tienden en offergaven;
2. giften;
3. collectes;
4. erfenissen en legaten;

5. alle overige wettig verkregen baten.
2. Het boekjaar van de gemeente loopt van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend.
3. In een vergadering, welke uiterlijk in de vierde maand na afloop van het boekjaar wordt gehouden, legt
de penningmeester/boekhouder een jaarrekening (zijnde een balans en een staat van baten en lasten)
over aan de kerkenraad.
4. Vaststelling van de jaarrekening door de kerkenraad strekt de penningmeester/boekhouder tot décharge
over het door hem gevoerde financieel beheer in het afgelopen boekjaar, voorzover dit uit de boeken
blijkt.

Richtlijnen voor Pastors en Pioniers/De Deur Nederland update 1 februari 2016.
1. De beloning voor de pastor bestaat uit van een overeengekomen bruto basisbedrag per maand.
2. De beloning voor de vrouw van de pastor bestaat uit een overeengekomen bruto assistent-vergoeding
per maand.
3. Als de kerk verder groeit, en tegen de 100 mensen komt, en financieel draagkrachtig genoeg is, heeft de
pastor naar Amerikaanse standaarden recht op een bonus. Dit is maximaal 10% van de tienden van de
kerkleden (dus niet van de babykerken) en van de collectes van de reguliere kerkdiensten (dus
opwekkingsdiensten e.d. niet meegeteld).
1. Wanneer een kerk hiertoe in staat is, zou de bonusregeling nagekomen moeten worden, alsmede
een redelijke jaarlijkse toeslag voor vakantie (8% van het jaarinkomen).
4. De pastor heeft verder recht op een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer.
5. De pastor kan de door hem gemaakte reiskosten/overige kosten bij de gemeente declareren.

