Statuten van de DOOPSGEZINDE GEMEENTE ARNHEM
Verleden op 22 december 1993 bij Notaris Mr C. Venemans
Na goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering dd 26 april 1992
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. Het kerkgenootschap draagt de naam: "De Doopsgezinde Gemeente te
Arnhem", hierna te noemen de Gemeente.
2. Zij is gevestigd te Arnhem; haar werkterrein wordt geregeld in het
reglement, bedoeld in artikel 12.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
De Gemeente wil, krachtens haar roeping door God, een gemeenschap van
mensen zijn, die Hem willen dienen in gehoorzaamheid aan het Evangelie
van Jezus Christus (I Corinthiërs 3, vers 11).
VERWEZENLIJKING DOELSTELLING
Artikel 3
Zij tracht dit doel te bereiken door:
Voortbouwende, in de Doperse traditie, en op deze grond slag, trachten de
leden van de plaatselijke Gemeente, ieder voor zich en gezamenlijk, gestalte
te geven aan deze roeping door zich in te zetten voor de volgende, nauw
samenhangende doelstellingen, welke in het reglement nader worden
toegelicht:
I.
Het vormen en in standhouden van deze lokale geloofsgemeenschap als
ruimte voor ontmoeting, bezinning, vermaning, dienstbaarheid,
lofprijzing en gebed;
II. Het vormen van een lokale vertegenwoordiging van Christus'
Gemeente.
III. Het vormgeven aan deze geloofsopvattingen en houdingen door een
innige verbinding tot stand te brengen tussen het geloven en het
handelen.
VERMOGEN
Artikel 4
Het vermogen van de Gemeente bestaat uit:
a. Hetgeen de Gemeente krijgt of heeft verkregen door erfstelling, legaat,
subsidie of schenking;
b. hetgeen de Gemeente op andere wijze rechtsgeldig verwerft of heeft
verworven.
LEDEN
Artikel 5

De wijze waarop het lidmaatschap van de Gemeente wordt verkregen dan
wel verloren gaat, wordt geregeld in het reglement.
BESTUUR
Artikel 6
1. De Gemeente wordt bestuurd door een kerkeraad, waarvan de omvang
en samenstelling wordt geregeld in het reglement.
2. De kerkeraad is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering.
Artikel 7
1. De leden van de kerkeraad worden door de leden vergadering uit de
leden van de Gemeente gekozen; de zittingsduur wordt geregeld in het
reglement.
2. De kandidaatstelling voor de kerkeraad en de wijze van verkiezing
worden geregeld in het reglement.
Artikel 8
De leden van de kerkeraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Zij kunnen voor elk hunner een
plaatvervanger aanwijzen.
Artikel 9
De voorzitter van de kerkeraad en bij diens ontstentenis diens
plaatsvervanger, vertegenwoordigt de Gemeente in en buiten rechte,
tezamen met hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester, of, bij beider
ontstentenis, tezamen met een hunner plaatsvervangers.
Artikel 10
1. De kerkeraad heeft tot taak het doel van de Gemeente, als omschreven
in artikel 2, te bevorderen;
2. Zij heeft voorts tot taak het vermogen van de Gemeente te beheren en
het financiële beleid te voeren;
3. Zij is bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, met inachtneming
van het in statuten en reglement bepaalde;
4. Zij bereidt de ledenvergadering voor en draagt zorg voor de uitvoering
van haar besluiten.
Artikel 11
1. De kerkeraad vergadert zo dikwijls als de voorzitter of degene die hem
als zodanig vervangt, zulks gewenst acht. Voorts wordt een vergadering
belegd wanneer tenminste twee kerkeraadsleden de_ wens daartoe
schriftelijk kenbaar maken bij de voorzitter of diens plaatsvervanger;
2. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor
zover statuten of reglement niet anders bepalen.

REGLEMENT
Artikel 12
De kerkeraad stelt ten behoeve van de Gemeente een reglement op, vast te
stellen door de ledenvergadering.
Artikel 13
Het reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met deze
statuten.
LEDENVERGADERING
Artikel 14
1. Een ledenvergadering van de Gemeente wordt tenminste tweemaal 's
jaars gehouden en voorts zo dikwijls als de kerkeraad, danwel door het
reglement hiertoe bevoegde commissies, danwel tenminste vijftien leden
van de Gemeente zulks gewenst achten.
2. De ledenvergadering heeft in ieder geval tot taak de statuten en het
reglement vast te stellen, respectievelijk te wijzigen; leden van de
kerkeraad te verkiezen, personen en commissies te benoemen, waartoe
zij volgens het reglement bevoegd is en jaarlijks de begroting, de
jaarrekening, de balans en de minimumbijdrage van de leden aan de
Gemeente vast te stellen.
Artikel 15
Besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in artikel 16.
WIJZIGING STATUTEN/OPHEFFEN GEMEENTE
Artikel 16
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot opheffing van de
Gemeente kan slechts worden genomen door een meerderheid van
drie/vierde der leden, aanwezig in een speciaal voor dit onderwerp
bijeengeroepen ledenvergadering.
2. Voorstellen, leidende tot een besluit, bedoeld in het vorige lid, kunnen
worden ingediend door de kerkeraad dan wel door tenminste één/vierde
deel van de leden.
3. De in het vorige lid bedoelde voorstellen worden bij de uitnodiging voor
de ledenvergadering vermeld voorzien van een toelichting van de
kerkeraad.
4. Voor deze ledenvergadering is een quorum vereist van tenminste de helft
van het aantal leden van de Gemeente.
5. Constateert de kerkeraad bij de aanvang van deze leden vergadering dat
het in het vorige lid bedoelde quorum niet aanwezig is, dan wordt de
ledenvergadering verdaagd tot een alsdan te bepalen tijdstip, vallende
binnen dertig dagen na dato.
6. Voor de laatstbedoelde ledenvergadering is geen quorum vereist.

Artikel 17
Bij opheffing van de Gemeente bepaalt de Algemene Doopsgezinde Sociëteit,
op voorstel van de ledenvergadering, welke bestemming, na betaling van
alle schulden aan het vermogen van de Gemeente zal worden gegeven.
SLOT
Artikel 18
In gevallen waarin noch deze statuten, noch het reglement voorzien, beslist
de kerkeraad.

REGLEMENT Doopsgezinde Gemeente te Arnhem, vastgesteld in de Algemene
Ledenvergadering dd 1 november 2015, die werd voortgezet op 3 januari 2016
REGLEMENT Doopsgezinde Gemeente te Arnhem
WERKTERREIN
Artikel 1.
Het werkterrein van de Gemeente omvat de burgerlijke gemeenten Arnhem, Renkum (zonder de dorpen
Renkum en Heelsum), Doesburg, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar, Huissen (gemeente
Lingewaard), Didam (gemeente Montferland), Duiven en Elst (gemeente Overbetuwe), benevens de
dorpen Hoenderloo (gemeente Apeldoorn), Otterlo (gemeente Ede) en Eerbeek (gemeente Brummen).
ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT
Artikel 2.
De Gemeente is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
LEDEN
Artikel 3.
1. Leden van de Gemeente kunnen zijn:
a. zij die door de doop in haar zijn opgenomen;
b. zij die met attestatie van een andere doopsgezinde gemeente zijn overgekomen;
c. zij die lid waren van een andere christelijke gemeente en die hebben verzocht als lid te
worden opgenomen.
Artikel 3a.
1. Leden in de zin van artikel 5 van de statuten zijn:
a. Leden van de Gemeente, zoals bepaald in artikel 3 van het Reglement.
b. Degenen die zich hebben aangemeld als Vriend van de Gemeente.
2. Daar waar in het Reglement, behoudens artikel 3, wordt gesproken over “lid” of “leden”, wordt
bedoeld de leden zoals bepaald in artikel 3a lid 1.
Artikel 4.
1. Het lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 3 van het Reglement, kan op initiatief van het lid
beëindigd worden door:
a. Vertrek, met door de kerkenraad afgegeven attestatie, naar een andere christelijke
gemeente;
b. Opzegging van het lidmaatschap door het lid.
2. Wenst een lid zijn lidmaatschap te beëindigen, dan meldt hij of zij zulks schriftelijk of per e-mail bij
de kerkenraad.
3. Het lidmaatschap wordt tot de eerstvolgende ledenvergadering opgeschort door een eenstemmig,
met redenen omkleed besluit van de kerkenraad. Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd
door een besluit van de ledenvergadering. Tegen het besluit van de ledenvergadering om het
lidmaatschap te beëindigen is geen beroep mogelijk.
4. Leden wiens lidmaatschap is opgeschort hebben spreekrecht over hun opschorting op de
eerstvolgende ledenvergadering. Zij hebben geen stemrecht totdat de ledenvergadering besluit het
lidmaatschap van de persoon in kwestie te handhaven.

Artikel 5.
1. Over het opschorten of beëindigen van lidmaatschap, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4, beslist
de kerkenraad, na advies van de predikant te hebben ingewonnen. De kerkenraad licht de
ledenvergadering zo spoedig mogelijk over deze beslissing en het advies van de predikant in.
2. Van een zodanige beslissing van de kerkenraad kan de betrokkene in beroep gaan bij de
ledenvergadering.
LEDENVERGADERING
Artikel 6.
1. De kerkenraad kondigt de ledenvergadering tenminste dertig dagen tevoren aan/onder vermelding
van de te behandelen punten.
2. Tot tien dagen voor de ledenvergadering kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd, op
schriftelijk met redenen omkleed verzoek van tenminste vijf leden. De kerkenraad brengt deze
punten onverwijld ter kennis van de leden.
Artikel 7.
1. De financiële commissie dan wel leden die volgens artikel 14, eerste lid van de statuten een
ledenvergadering gewenst achten, brengen hun wens onder opgave van de te behandelen punten,
voorzien van een toelichting, ter schriftelijke kennis van de kerkenraad.
2. De kerkenraad kondigt alsdan de ledenvergadering aan op de wijze als bepaald in artikel 6.
Artikel 8.
1. De ledenvergadering kan besluiten nemen over punten die op de in artikel 6 voorgeschreven wijze
aangekondigd zijn. Gemeenteleden, zoals bepaald in artikel 3a lid 1, hebben stemrecht op de
ledenvergadering.
2. Elk lid heeft het recht om voorafgaand aan of tijdens de ledenvergadering amendementen in te
dienen op voorstellen die de kerkenraad doet aan de ledenvergadering.
3. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Het stemmen over zaken geschiedt bij
handopsteking, tenzij tenminste één aanwezig lid om een schriftelijke stemming verzoekt
4. Bij schriftelijke stemmingen stelt de voorzitter van de vergadering een stemcommissie in, die
bestaat uit twee leden.
5. Indien bij stemming over personen niemand bij de eerste stemming volstrekte meerderheid krijgt,
volgt een tweede stemronde over de twee kandidaten, die bij de eerste stemronde de meeste
stemmen op zich verenigden. Indien in de tweede stemronde de stemmen staken, beslist het lot.
De loting wordt gedaan door de namen van de personen op een briefje te zetten en in een
collectezak te doen. Een lid van de stemcommissie trekt een briefje uit de collectezak. De kandidaat
wiens naam op het getrokken briefje staat is gekozen.
6. Bij het staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Na het
stemmen over een persoon of zaak stelt de voorzitter van de ledenvergadering het genomen
besluit vast. Dit besluit, zoals geformuleerd door de voorzitter van de ledenvergadering, wordt
geacht te zijn genomen door de ledenvergadering, tenzij tenminste één aanwezig lid dit besluit
direct betwist.
KERKENRAAD - KANDIDAATSTELLING EN VERKIEZINGEN
Artikel 9.
1. Kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkenraad, ter vervulling van een vacature, kunnen
worden gesteld door de kerkenraad, alsmede door tenminste tien leden van de Gemeente.

2. De kerkenraad maakt zijn kandidaat/kandidaten tenminste dertig dagen voor de ledenvergadering,
waar de verkiezing plaats heeft, bekend.
3. De naam/namen van de door een groep gemeenteleden voorgedragen kandidaat/kandidaten,
moet/moeten tenminste tien dagen voor de bedoelde ledenvergadering ingediend zijn bij de
secretaris van de kerkenraad, die onverwijld zorg draagt voor kennisgeving aan de leden.
4. Een kandidaatstelling is pas geldig als zij voorzien is van een bereidverklaring van de kandidaat.
Artikel 10.
1. De kerkenraad bestaat uit tenminste vijf leden.
2. Kerkenraadsleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn voor een hierop
aansluitende periode maximaal twee maal herkiesbaar. Bij uitzondering is een kerkenraadslid voor
een vierde aansluitende periode herkiesbaar als er minder verkiesbare kerkenraadsleden zijn dan is
bepaald in lid 1 van artikel 10.
3. Het lidmaatschap van de kerkenraad eindigt door:
a. overlijden;
b. beëindiging van het lidmaatschap van de Gemeente;
c. periodiek dan wel tussentijds aftreden;
d. besluit van de ledenvergadering.
Artikel 11.
1. In het geval van een tussentijdse vacature beslist de kerkenraad, of die vacature opgehouden wordt
tot de eerstvolgende ledenvergadering, waar een verkiezing plaatsvindt, dan wel onmiddellijk moet
worden vervuld.
2. Indien het aantal leden van de kerkenraad als gevolg van een tussentijdse vacature zou dalen tot
minder dan vijf, moet die vacature onmiddellijk vervuld worden. Ook met minder dan vijf leden
blijft de kerkenraad volledig bevoegd.
3. Ter voorziening in een vacature als bedoeld in de vorige leden van dit artikel, benoemt de
kerkenraad een lid. Deze benoeming behoeft bekrachtiging van de eerstvolgende
ledenvergadering.
4. Indien het aantal leden van de kerkenraad als gevolg van overlijden en/of tussentijdse vacature
nihil zou worden, dient de ledenvergadering onmiddellijk de vacatures te vervullen.
5. Alsdan is de voorzitter der financiële commissie verplicht, zo spoedig mogelijk een
ledenvergadering bijeen te roepen.
6. Artikel 9 is ten deze van toepassing, met dien verstande, dat behoudens in de eerste zin van het
eerste lid van dit artikel, voor "kerkenraad" gelezen moet worden "financiële commissie".
Artikel 12.
De kerkenraad kan zich doen bijstaan door adviseurs, al of niet uit de Gemeente, al of niet tegen
betaling.
Artikel 13.
1. De kerkenraad kan taakgroepen instellen, behoudens het in artikel 18 bepaalde.
2. Hij regelt de samenstelling, de taak en de bevoegdheden van de door hem ingestelde commissies.
FINANCIEEL BELEID EN BEHEER
Artikel 14.
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2. De kerkenraad draagt er zorg voor dat binnen drie maanden na afloop van elk jaar de jaarrekening
en de balans worden voorgelegd aan de financiële commissie ter beoordeling. De jaarrekening en
balans worden in april vastgesteld door de ledenvergadering.
Artikel 15.
1. De kerkenraad is bevoegd de door de ledenvergadering vastgestelde begroting te overschrijden met
een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan tien procent (10 %) van de begrote uitgaven.
2. Acht hij zich gedwongen de begrote uitgaven met meer dan tien procent (10 %) te zullen
overschrijden, dan vraagt hij hiervoor goedkeuring aan een daarvoor bijeen te roepen
ledenvergadering. De kerkenraad motiveert zijn voornemen en legt daarbij het advies van de
financiële commissie over.
3. De goedkeuring, bedoeld in het vorige lid, heeft de betekenis van een besluit ter vaststelling van de
begroting, als bedoeld in artikel 14, tweede lid van de statuten.
4. De kerkenraad stelt de jaarrekening en de per eenendertig december opgemaakte balans van het
afgelopen jaar voor eenendertig maart in handen der financiële commissie die de stukken
onderzoekt en in de ledenvergadering van april daaropvolgend haar advies aan de leden uitbrengt.
5. Gedurende veertien dagen voor de ledenvergadering in april liggen de jaarrekening, voor de leden
van de Gemeente inzage.
6. De begroting dient uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe boekjaar door de
ledenvergadering vastgesteld te worden.
Artikel 16.
De verkiezing door de ledenvergadering van de leden van de financiële commissie geschiedt op
overeenkomstige wijze als de verkiezing van leden van de kerkenraad, geregeld in de artikelen 9 en 11,
leden 1 tot en met 6, met dien verstande dat in het zesde lid van artikel 11 voor "financiële commissie"
gelezen moet worden "kerkenraad".
Artikel 17.
De rechtshandelingen, bedoeld in artikel 21 (tweede lid), - waarvoor de kerkenraad een positief advies
van de financiële commissie behoeft, alvorens ze te mogen verrichten - zijn de volgende:
I. registergoederen verwerven, vervreemden of bezwaren;
II. geldleningen aangaan, uitgezonderd kortlopende leningen bij de eigen bankier;
III. geld uitlenen en borgtocht stellen;
IV. effecten en inschrijvingen in schuld- of aandelenregisters kopen of verkopen, tenzij het totale
bedrag van aan- en verkoop in één boekjaar niet meer is dan een tiende van het effectenbezit aan
het einde van het voorgaande boekjaar;
V. erfstellingen en/of legaten aanvaarden;
VI. belangengemeenschappen, verenigingen, federaties of andere associaties aangaan, indien de
daaruit voortvloeiende jaarlijkse financiële verplichtingen voor de gemeente in totaal in één
boekjaar meer bedragen dan twee procent (2 %) van de begrote uitgaven;
VII. een daad van beheer of beschikking verrichten, welke voortvloeiende jaarlijkse financiële
verplichtingen niet in de begroting is voorzien, waarbij de geldelijke of op geld waardeerbare
verplichtingen voor de Gemeente in totaal in één boekjaar meer bedragen dan tien procent (10 %)
van de begrote uitgaven;
VIII. een rechtsgeding voeren, zowel eisend als verwerend, berusten in een tegen de gemeente
ingestelde rechtsvordering, alsmede aan de beslissing van scheidslieden een geschil opdragen.

FINANCIËLE COMMISSIE
Artikel 18.
1. Er is een financiële commissie, bestaande uit drie tot vijf leden van de Gemeente.
2. De leden van de financiële commissie worden door de ledenvergadering uit de leden van de
Gemeente gekozen.
3. Het lidmaatschap van de financiële commissie is onverenigbaar met dat van de kerkenraad.
4. Het lidmaatschap van de financiële commissie eindigt door:
a. overlijden;
b. beëindiging van het lidmaatschap van de Gemeente;
c. periodiek dan wel tussentijds aftreden;
d. besluit van de ledenvergadering, zulks op eenstemmig voorstel van de overige leden van de
commissie.
Artikel 19.
De financiële commissie dient de kerkenraad desgevraagd en uit eigen beweging van advies betreffende
het financiële beleid en beheer.
Artikel 20.
De kerkenraad verstrekt de financiële commissie de door deze gewenste inlichtingen aangaande het
door de kerkenraad gevoerde of te voeren financiële beleid en beheer.
Artikel 21.
1. De financiële commissie is bevoegd een ledenvergadering bijeen te roepen, teneinde:
a. onderwerpen van financiële aard aan de orde te stellen;
b. vacatures der kerkenraad te doen vervullen ingeval alle raadsfuncties vaceren, op de wijze
als nader geregeld in het reglement.
2. Het reglement kan regelen dat de kerkenraad, alvorens bepaalde rechtshandelingen te verrichten,
een positief advies behoeft van de financiële commissie.
3. Indien de kerkenraad het in het-vorige lid bedoelde positieve advies niet heeft verkregen, kan hij
zijn voorstel tot het verrichten van de voorgenomen rechtshandelingen ter beslissing voorleggen
aan de ledenvergadering.
PREDIKANT
Artikel 22.
Het beroepen van de predikant geschiedt door de ledenvergadering.
Artikel 23.
1. De kerkenraad stelt een beroepsbrief op, waarin de verbintenis tussen de predikant en de
Gemeente wordt geregeld. De beroepsbrief wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt de verbintenis van kracht door de
ondertekening van de beroepsbrief zowel door de predikant als door de kerkenraad.
Artikel 24.
De predikant woont de vergaderingen van de kerkenraad bij met raadgevende stem.
Artikel 25.
Indien een vacature voor een predikant ontstaat, bereidt de kerkenraad de vervulling hiervan voor op
een wijze als aangeduid in de artikelen 26 tot en met 29.

Artikel 26.
1. De kerkenraad brengt zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de op handen zijnde vacature
aan de ledenvergadering een rapport (structuurrapport) uit, waarin behandeld worden:
a. de structuur en de functie van de Gemeente;
b. de relatie van de Gemeente ten opzichte van andere kerkgenootschappen en
gemeenschappen;
c. het functioneren van de te beroepen predikant in deze situatie.
2. Het in het eerste lid bedoelde structuurrapport mondt uit in een voorstel of en op welke wijze in de
vacature dient te worden voorzien.
3. De beroepsbrief bedoeld in artikel 23 behelst geen bepalingen, die strijdig zijn met de statuten,
noch met dit reglement, noch met het reglement van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
Artikel 27.
De ledenvergadering stelt het structuurrapport en de beroepsbrief, bedoeld in artikel 26, vast.
Artikel 28.
1. De kerkenraad stelt een beroepingscommissie in.
2. De beroepscommissie heeft tot taak een, zo mogelijk meervoudige, aanbeveling aan de kerkenraad
te doen ter vervulling van de vacature van de predikant. Voor zover de belangen van personen
daartoe haars inziens nopen, adviseert zij in vertrouwelijke vorm.
3. De beroepingscommissie is gebonden aan het structuurrapport en de beroepsbrief, zoals
vastgesteld door de ledenvergadering.
Artikel 29.
1. De beroepingscommissie doet, na overleg met de kerkenraad, een voordracht aan de
ledenvergadering, inzake de vervulling van de vacature.
2. Zij vergewist zich ervan, vóór het opstellen van haar voordracht, of de voorgedragen predikant(en)
een beroep zal (zullen) aanvaarden, zulks op de voorwaarden, genoemd in de beroepsbrief.
3. De ledenvergadering besluit over de voordracht van de beroepingscommissie, met inachtneming
van het in artikel 8 bepaalde, met dien verstande dat stemmen bij volmacht is toegestaan, zulks op
schriftelijk verzoek aan de kerkenraad.

DOELSTELINGEN
Artikel 30.
Uitwerking der doelstelling, zoals omschreven in artikel 2 en 3 van de statuten.
1. Voor wat betreft het in artikel 3 sub I vermelde:
a. Op deze wijze trachten wij zichtbaar te maken dat wij elkaar nodig hebben
b. om Gods liefdevolle genade deelachtig te worden;
c. elkaar te sterken in het aanvaarden van onze persoonlijke verantwoordelijkheid jegens God
en de mensen.
2. Voor wat betreft het in artikel 3 sub II vermelde:
Op deze wijze trachten wij tot uitdrukking te brengen
a. onze relatie met de ene Algemene Christelijke Kerk;
b. onze oecumenische verbondenheid met alle christenen boven geloofsverdeeldheid;
c. onze verdraagzaamheid in christelijk geloven, belijden en getuigen.
3. Voor wat betreft het in artikel 3 sub III vermelde:
Onder andere door ons in te zetten voor de volgende taken:
a. het helpen van zwakken en hulpbehoevenden in onze onmiddellijke omgeving;

b.
c.
d.
e.
f.
g.

het steun verlenen aan het werelddiaconaat;
het ondersteunen van evangelisatie en zending;
het streven naar een vredesgemeente;
het bevorderen van duurzaamheid, zowel door individuen als door de Gemeente;
het helpen van de ons toevertrouwde jeugd bij hun zelfwording;
de samenwerking met allen, die van goede wil zijn.

SLOTBEPALING
Artikel 31.

Dit reglement treedt in werking op de datum der vaststelling ervan door de
ledenvergadering, zijnde drie januari tweeduizendzestien.

