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Artikel 1.  Naam en zetel 

a. Het Kerkgenootschap is een Pinkstergemeente, gevestigd te Almere in Nederland en draagt de 

naam “New Life Creation Church”. 

Het Kerkgenootschap wordt in het vervolg van deze statuten aangeduid als “de gemeente”. 

b. De gemeente is een Kerkgenootschap in de zin van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit 

als zodanig rechtspersoonlijkheid. 

Artikel 2.  Beginselverklaring 

De beginselen van de gemeente zijn verwoord in artikel 3 “Onze geloofsbelijdenis” en in artikel 4 

“Onze visie”.  

Artikel 3.  Onze geloofsbelijdenis 

a. Wij – het bestuur en de leden van de gemeente – geloven in één God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 

b. Wij geloven in Christus Jezus – de eniggeboren Zoon van God – die geboren is vóór alles werd 

geschapen en die één in wezen is met de Vader. 

c. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de 

Zoon en die sprak door de profeten, en die nog dagelijks tot ons spreekt. 

d. Wij geloven in de Heilige Drie-eenheid van God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige 

Geest.  

e. Wij geloven dat Christus Jezus – omwille van onze redding – door de Heilige Geest in het vlees 

gekomen is via de maagd Maria.  

f. Wij geloven dat Christus Jezus aan ons God de Vader heeft geopenbaard. Hij heeft voor ons de 

weg naar de Vader vrijgemaakt door onze zonden en ziekten op zich te nemen. Dat deed Hij door 

Zijn zondeloze levenswijze, door Zijn leringen, door Zijn wondertekenen, door Zijn lijden, door 

Zijn kruisiging en door Zijn opstanding uit de doden. 

g. Wij geloven dat de Bijbel – bestaande uit het Oude en het Nieuwe Testament – het 

geopenbaarde Woord van God is, dat bestemd is voor ons zielenheil. 

h. Wij geloven dat de God van Abraham, Isaak en Jacob het volk van Israël als Zijn oogappel ziet en 

daar een speciaal plan mee heeft. Door Christus Jezus zijn we wel geënt op stam van Israël, maar 

we zijn niet de substitutie van Israël in Gods plan. 

i. Wij geloven dat God het hoofd is van Christus Jezus, dat Christus Jezus het hoofd is van de 

Gemeente en van de man, dat de man het hoofd is van zijn gezin. Daarmee is God niet superieur 

aan Christus Jezus en is de man niet superieur aan zijn vrouw. Zij vullen elkaar aan. 

j. Wij geloven in de kracht van gebed. Gebed tot onze hemelse Vader – in de naam van Zijn zoon 

Christus Jezus – is genezend, helend, probleemoplossend, openbarend, relatie bevorderend en 

schept een hechte band met onze God en Vader. 

k. Wij geloven dat God voortdurend op zoek is, om een relatie met ons mensen op te bouwen. De 

gemeente heeft daarin een belangrijke rol. Door Evangelieverkondiging, door Bijbelstudies, door 

Profetie, door Worship en door Gebed brengt de gemeente ons in relatie met God de Vader. 

l. Wij geloven dat de doop door onderdompeling ons doet begraven met onze zonden en ons doet 

opstaan in een nieuw leven met Christus Jezus. 

m. Wij geloven in de verscheidenheid van gaven van de Heilige Geest, de verscheidenheid der 

bedieningen en de verscheidenheid der werkingen.  
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Artikel 4.  Onze visie 

a. De gemeente wil een eigentijdse kerk zijn, die zich onderscheidt van andere gemeentes. Een 

gemeente met liefde en passie voor elkaar en voor onze naasten. Een actieve gemeente, die 

mensen om ons heen wil laten zien hoe God in en door Zijn kinderen werkt. 

b. Met inachtneming van onze Geloofsbelijdenis (artikel 3) en onze leefregels in het Huishoudelijk 

Reglement, is ieder lid van de gemeente voor zichzelf verantwoordelijk in zijn of haar relatie met 

God de Vader, met Christus Jezus Zijn Zoon, en met de Heilige Geest. Ouders van nog niet 

volwassen kinderen dragen die verantwoordelijkheid voor hun kinderen, totdat ze achttien zijn. 

c. De gemeente streeft naar het implementeren van de vijfvoudige bediening in de gemeente: 

apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. 

d. De gemeente is volgeling van Christus Jezus, voortkomend uit de niet-joden. Ons hoogste gebod 

is, dat wij God boven alles moeten liefhebben en onze naasten moeten liefhebben als onszelf. 

Daarnaast heeft God ons een viertal leef- en eetregels opgelegd, verwoord in Handelingen 15:20. 

Wij moeten een hoge huwelijksmoraal aanhouden en ons onthouden van hoererij. We mogen 

geen aan afgoden geofferd vlees eten. We mogen geen bloed eten en ook geen vlees waar het 

bloed nog inzit (verstikt vlees).  

e. Verplichtingen die God specifiek aan het Joodse volk heeft opgelegd zijn niet op de gemeente 

van toepassing. Te denken valt aan de Wet, waaronder de verplichte besnijdenis en de 

verplichting tot het geven van tienden. 

f. De gemeente respecteert alle mensen, ongeacht huidskleur, geslacht, geaardheid en religieuze 

voorkeur. 

g. De gemeente streeft naar eenheid binnen het Christendom en respecteert alle mensen die 

Christus Jezus op welke wijze dan ook volgen. Over verschillen in (theologische) opvattingen 

tussen de verschillende denominaties zullen we niet ten overstaan van derden discussiëren en 

oordelen. We zijn altijd bereid tot onderlinge dialoog. 

Artikel 5.  Hoofddoelen van de gemeente 

De gemeente wil haar visie realiseren met de volgende hoofddoelen: 

1. Wij willen een gemeente zijn van Discipelschap naar Christus Jezus. 

2. Wij willen een gemeente zijn van Dienstbetoon naar God en naar elkaar. 

3. Wij willen een gemeente zijn van Aanbidding en Lofprijs. 

4. Wij willen een gemeente zijn van Evangelisatie en Genezing. 

5. Wij willen een gemeente zijn van Pastorale zorg en Diaconale zorg. 

Artikel 6.  Onze werkprocessen 

De gemeente wil haar hoofddoelen bereiken met de volgende werkprocessen: 

1. Toerusten: Kennismakingsavonden; Alpha cursus; (verdiepend) Bijbelonderricht; dooponderricht; 

huwelijksonderricht; huiskringgroepen; seminars; conferenties; leiderschapsschool. 

2. Versterken: Gebedsavonden; gebedsbediening; pastorale zorg; praise-bijeenkomsten; 

ontmoetingsweekenden; huisbezoeken; ziekenbezoeken; e-mail nieuwsbrieven. 

3. Uitdelen: Straatevangelisatie; vriendschapsevangelisatie; reguliere en bijzondere erediensten;  

genezingsbijeenkomsten; filmavonden e.d. Primaire middelen om mensen te bereiken zijn 

advertenties, flyers, folders, onze website en andere media. 

4. Uitzenden: Ondersteunen van zendelingen in het zendingsveld in andere landen. 
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Artikel 7.  Lidmaatschap 

Gemeenteleden zijn zij, die: 

1. Tot geloof in Christus Jezus zijn gekomen en de Bijbel als grondslag voor hun leven aanvaarden, 

2. èn de geloofsbelijdenis, visie en leefregels van de gemeente onderschrijven,  

3. èn meerderjarig zijn, 

4. èn zich als lid hebben aangemeld door invulling en inlevering van het inschrijfformulier. 

a. Het lid ontvangt na inschrijving in het ledenbestand een welkomstmail. 

b. Minderjarige kinderen van leden worden geacht aspirant lid te zijn. 

Artikel 8.  Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de gemeente eindigt: 

a. Door overlijden, 

b. Door schriftelijke of mondelinge opzegging,  

c. Door overgang naar een andere geloofsgemeenschap, 

d. Door verhuizing buiten het werkgebied van de gemeente, tenzij men aangeeft lid te willen 

blijven, 

e. Door langer dan zes maanden – zonder opgaaf van redenen – de bijeenkomsten te verzuimen,  

f. Door uitsluiting van het lidmaatschap overeenkomstig Mattheüs 18:15-18. 

Artikel 9.  Algemeen Bestuur 

a. Het hoogste gezagsorgaan in de gemeente is het Algemeen Bestuur.  
b. Het Algemeen Bestuur draagt zowel de bestuurlijke als de geestelijke eindverantwoordelijkheid 

voor de gemeente. 
c. Leden van het Algemeen Bestuur worden getoetst aan de kwalificaties voor oudsten en 

diakenen, zoals omschreven in 1 Timotheüs 3:1-13 en Titus 1:5-9. 
d. Leden van het Algemeen Bestuur dienen – afgestemd op hun specifieke functies en taken – over 

voldoende geestelijke, leidinggevende en organisatorische competenties te beschikken. 
e. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en daarnaast uit algemene 

bestuursleden. De functies, taken en rollen worden in onderling overleg verdeeld. 
f. Het Algemeen Bestuur bestaat – afhankelijk van de omvang van de gemeente – uit minimaal drie 

en uit maximaal zeven leden. Het aantal bestuursleden moet bij voorkeur een oneven getal zijn. 
 

g. Leden van het Algemeen Bestuur mogen geen bestuursfuncties of andere functies elders 
hebben, die conflicteren met de belangen van de gemeente. 

h. Het Algemeen Bestuur komt zo vaak als nodig bijeen, doch tenminste achtmaal per jaar. 
i. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het aangaan van 

financiële verplichtingen. Dit alles binnen de doelstellingen en taken van de gemeente, en ook 
binnen het kader van het financiële vermogen van de gemeente. Roodstaan is niet toegestaan. 

j. Het Algemeen Bestuur legt minstens eenmaal per jaar – doch uiterlijk drie maanden na afloop 
van het boekjaar – (financiële) verantwoording af aan de gemeenteleden tijdens de algemene 
ledenvergadering.  

k. Bij het vrijkomen van functies binnen het Algemeen Bestuur worden nieuwe bestuursleden bij 
acclamatie aangesteld door het zittende bestuur. 

l. De definitieve benoeming van een bestuurslid in het Algemeen Bestuur kan alleen plaatsvinden 
bij een instemmende meerderheid van tenminste twee derde van de stemmen in de 
ledenvergadering. Daarbij is vereist, dat tenminste twee derde van de leden een stem uitbrengt.  
Als bij de stemming niet ten minste twee derde van de leden een stem uitbrengt, volgt na ten 
minste twee weken een nieuwe ledenvergadering en een nieuwe stemming, waarbij bij 
meerderheid besloten wordt, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen. 
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m. Een benoeming in het Algemeen Bestuur vindt steeds plaats voor een termijn van vijf jaar. 
Een bestuurslid kan voor maximaal twee termijnen worden aangesteld.  

n. Bestuursleden treden af volgens een bepaald rooster. Zij zijn – mits ze aangeven dat niet te 
willen – herkiesbaar voor een tweede termijn. 

Artikel 10.  Beëindiging lidmaatschap Algemeen Bestuur 

Het lidmaatschap van een lid van het Algemeen bestuur wordt beëindigd door: 

a. Overlijden, 
b. Schriftelijke opzegging, 
c. Aflopen van de benoemingstermijn, 
d. Uitsluiting door ongeoorloofd handelen of ongeschiktheid overeenkomstig Mattheüs 18:15-18, 
e. Uitsluiting om andere zwaarwegende redenen door een meerderheid van het zittende 

leiderschapsteam. 

Artikel 11.  Geldmiddelen, beheer en verantwoording 

a. De inkomsten van de gemeente bestaan uit:  

- de collectes bij de samenkomsten, 

- vrijwillige (periodieke) bijdragen van de leden per kas of bank,  

- andere baten: zoals erfstellingen, schenkingen, legaten en subsidies. 

b. Over financiële besluiten beslist het Algemeen Bestuur bij acclamatie. Het is niet mogelijk dat 

één persoon kan beschikken over het gehele vermogen van de gemeente.  

c. De penningmeester brengt de financiële besluiten van de gemeente ten uitvoer, stelt de 

begroting op, adviseert het Algemeen Bestuur, verzorgt de administratie. De jaarrekening wordt 

opgesteld door een externe administrateur met een NOAB-lidmaatschap. 

d. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.  

e. Schenkingen, erfstellingen en legaten worden aan het vermogen toegevoegd, tenzij er schriftelijk 

een bijzondere bestemming is aangegeven. 

f. Het boekjaar van de gemeente is gelijk aan het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december). 

g. De jaarrekening wordt uiterlijk 31 maart aan het Algemeen Bestuur gepresenteerd.  

h. De boeken met de bijbehorende stukken, evenals de aanwezigheid van de aan de gemeente    

toebehorende goederen en (geld)middelen, worden tevoren door de kascommissie 

gecontroleerd. 

i. De kascommissie wordt door het Algemeen Bestuur benoemd en bestaat uit minimaal twee 

personen. Een kascommissielid wordt voor maximaal één jaar benoemd.  

j. De penningmeester houdt een overzicht bij van de gepersonaliseerde bijdragen van de leden. 

Mocht een lid vragen om een specificatie van zijn/haar bijdragen in het afgelopen boekjaar, dan 

ontvangt dat lid een door de penningmeester ondertekende verklaring met het totaalbedrag.  

Artikel 12.  Huishoudelijk Reglement 

a. Alles wat de gemeente betreft en dat niet geregeld is in de statuten of nog verdere uitwerking 

behoeft, wordt geregeld in een Huishoudelijk Reglement. 

b. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. 

Artikel 13.  Wijziging statuten 

a. Het Algemeen Bestuur kan een voorstel tot wijziging van de statuten doen tijdens een 
ledenvergadering, waarvoor de gemeenteleden tenminste vier weken tevoren schriftelijk zijn 
bijeengeroepen. Bij de uitnodiging moet het wijzigingsvoorstel zijn toegevoegd. 
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b. Een wijziging van de statuten kan alleen plaatsvinden met een instemmende meerderheid van 
tenminste twee derde van de stemmen in de ledenvergadering. Daarbij is vereist, dat tenminste 
twee derde van de leden een stem uitbrengt.  
Als bij de stemming niet ten minste twee derde van de leden een stem uitbrengt, volgt na ten 
minste twee weken een nieuwe ledenvergadering en een nieuwe stemming, waarbij bij 
meerderheid besloten wordt, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen. 

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

Artikel 14.  Ontbinding en verevening 

a. Het Algemeen Bestuur kan door middel van een unaniem besluit overgaan tot ontbinding van de 
gemeente. Het besluit wordt minimaal vier weken van tevoren aangekondigd door middel van 
een met redenen omkleedde brief, waarin de gemeenteleden worden uitgenodigd voor een 
algemene ledenvergadering. 

b. Bij het besluit tot ontbinding wordt door de gemeenteleden besloten voor welk doel en op welke 
wijze een batig saldo geheel zal worden aangewend. Het doel zal in overeenstemming moeten 
zijn met grondslag en doelstellingen van de gemeente en moet een ANBI status hebben. 
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