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Reglement van: Messiasbelijdende gemeente Benee Awraham.
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Artikel 1 Uitgangspunten en doel
Wij geloven dat Jesjoea de Messias is (Jezus Christus), het Licht van de wereld, door wie
wij de verlossing mogen ontvangen. We zijn een Messias belijdende gemeente, dat wil
zeggen dat we erkennen dat we als gelovigen in Jesjoea geënt zijn in de belofte van de
Eeuwige aan Abraham (Gal. 3: 6-9) en daarmee op een bijzondere manier verbonden zijn
met het volk Israel. We geloven dat de gehele bijbel de grondslag is van ons geloof. Een
uitgebreidere toelichting van Benee Awraham als Messias belijdende gemeente en de
geloofspunten van Benee Awraham zijn te vinden op onze website benee-awraham.nl en
in de Statuten van de Stichting Benee Awraham.
Doel van de Stichting Benee Awraham is zoals beschreven in de Statuten
Doel van de gemeente Benee Awraham is om mensen te brengen tot kennis van de bijbel,
geloof in God en in Jesjoea de Messias, en groei en volwassenheid in hun wandel met de
Heer, en hen te helpen zich ten dienste van anderen te stellen in gezin, gemeente en
samenleving.
Artikel 2 Samenkomsten
De gemeente komt samen om de Eeuwige God te eren, Zijn Woord beter te leren kennen
en in de gemeenschap elkaar te ondersteunen en op te bouwen. Deze algemene
samenkomsten worden gehouden op de Sjabbat, en verder met de feesten van Adonai
zoals beschreven in Lev. 23.
De gemeente heeft huisgroepen die bij elkaar komen voor bijbelstudie, gebed en gemeenschap. In de huisgroepen zien de leden om naar elkaar. Een huisgroep wordt geleid door
een huisgroepleider.
Verder kunnen er studiebijeenkomsten of andere bijeenkomsten worden gehouden.
Artikel 3 Betrokkenen bij de gemeente
De gemeente kent een Vaste Kern en belangstellenden
3.1 Vaste Kern
3.1.1 Deelname
Bij de Vaste Kern kunnen horen zij die:
- Het karakter van Benee Awraham als Messias belijdende gemeente onderschrijven;
- De bereidheid hebben de gemeente naar vermogen te dienen door regelmatige aanwezigheid, en door in geestelijk, praktisch en materieel opzicht mee dragen van verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente.
3.1.2. Aanmelding

- Zij die deel willen uitmaken van de Vaste Kern melden zich aan via de intekenlijst, met
naam en contact gegevens (adres, email, telefoon).
- Bij voorkeur meldt de betrokkene zich ook persoonlijk bij een van de oudsten.
- Een gesprek volgt met een van de oudsten.
3.1.3. Beëindiging deelname
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Het deel uitmaken van de Vaste Kern wordt beëindigd:
- op verzoek van de betrokkene of
- door besluit van de Raad, bijvoorbeeld wanneer er geen sprake meer is van opbouwende deelname aan het gemeenteleven.
3.2. Belangstellenden
Naast de Vaste Kern zijn belangstellenden hartelijk welkom om de diensten bij te wonen
en te participeren in die activiteiten die daarvoor opengesteld zijn. Van hen wordt verwacht
dat zij de geloofspunten en het karakter van Benee Awraham als Messias belijdende
gemeente respecteren.
Artikel 4 Bestuur en leiderschap van de gemeente
4.1 Stichtingsbestuur
- De juridische en materiële belangen van de Messiasbelijdende gemeente Benee
Awraham worden behartigd door de Stichting Benee Awraham
4.2 Raad van oudsten en diakenen (hierna te noemen “Raad”)
4.2.1. Algemeen, criteria

- De gemeente is door God uitgekozen om, geënt op Israël, een koninklijk priesterschap
te zijn, dat geroepen is om in het licht te leven en de grote daden van God te verkondigen 1 Petr. 2: 9.
- Oudsten en diakenen zijn geroepen om met belangeloze toewijding de gemeente te leiden, 1 Petr. 5: 1-4.
- De leiding van de gemeente berust bij een Raad van tenminste vijf personen,
bestaande uit oudsten en diakenen.
- Als het aantal raadsleden minder dan vijf bedraagt blijft zij toch bevoegd tot het nemen
van besluiten maar dient al het mogelijke in het werk te stellen om nieuwe raadsleden
aan te stellen.
- Oudsten of diakenen kunnen worden zij die deel uitmaken van de Vaste Kern, en de
geloofspunten van Benee Awraham onderschrijven.
- Oudsten of diakenen dienen te beantwoorden aan de beschrijving van 1 Tim. 3: 1-7
(oudsten) en 1 Tim. 3: 8-13 (diakenen) waarbij beide functies in principe open staan
voor zowel mannen als vrouwen.
- Een benoeming tot oudste of diaken is persoonlijk. Een huwelijkspartner wordt niet automatisch mede tot oudste of diaken benoemd. Wel dient de huwelijkspartner achter de
benoeming te staan.
- Het is mogelijk dat twee huwelijkspartners allebei, in afzonderlijke procedures, tot oudste of diaken worden benoemd, al of niet gelijktijdig.
4.2.2. Procedure voor benoeming van oudsten en diakenen

- Bij een vacature wordt de gemeente gevraagd aan de Raad namen te noemen van
geschikte kandidaten.
- De Raad polst potentiële kandidaten en draagt, na het vragen van advies aan een of
meer betrokken Taakgroepleiders en/of Taakverantwoordelijken (zie 4.3), een kandidaat voor aan de gemeente.
- De gemeente heeft 14 dagen de tijd om bezwaren in te dienen tegen de door de
Raad voorgestelde kandidaat.
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- Wanneer geen bezwaren zijn ingebracht door de gemeente of de bezwaren door de
Raad niet gegrond geacht worden, wordt de kandidaat door de Raad aangesteld.
- Een aanstelling tot oudste of diaken is voor een periode van 4 jaren, maar afhankelijk
van omstandigheden kan een kortere termijn worden overeengekomen. Op verzoek
van de kandidaat of van de Raad kan een proefperiode van een half jaar worden
overeengekomen.
- Bij afloop van een termijn kan, met instemming van de betrokkene, op voordracht van
de overige raadsleden en na het vragen van advies aan één of meer Taakgroepleiders en/of Taakverantwoordelijken, de betrokkene voor een nieuwe periode van 4 jaren worden aangesteld als raadslid.
- Na een zittingsduur van 8 jaren (of meer) is het aan te bevelen dat het betrokken
raadslid voor tenminste 1 jaar zijn functie als raadslid neerlegt alvorens hij voor een
nieuwe termijn wordt aangesteld. Echter, als de betrokkene de wens te kennen geeft
en de overige raadsleden daarmee unaniem instemmen, en na advies van één of
meer betrokken Taakgroepleiders en/of Taakverantwoordelijken, kan de betrokkene
aansluitend voor een nieuwe periode van 4 jaren worden aangesteld als raadslid.
- Een eerste of hernieuwde aanstelling als raadslid wordt bevestigd door inzegening
van het raadslid in de gemeente, waarbij de betrokkene belooft zich in te zetten voor
de uitoefening van zijn functie en alle vertrouwelijke informatie die hem in zijn functie
als raadslid ter ore komt geheim te houden. De huwelijkspartner van het betreffende
raadslid, indien van toepassing, wordt ook betrokken in de belofte tot geheimhouding.
4.2.3. Beëindiging raadslidmaatschap

-

Bij afloop van de termijn.
Op eigen verzoek.
Door beëindiging van de deelname aan de Vaste Kern van de gemeente.
Bij zwaarwegende redenen: door een unaniem besluit van de overige raadsleden,
waarbij twee of drie onpartijdige, wijze mensen geraadpleegd worden.

4.2.4.Verantwoordelijkheid en Taken

- De oudsten en diakenen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het biddend leiding
geven aan de gemeente. Tot de verantwoordelijkheid van oudsten hoort in het bijzonder
het toerusten van de mensen die deel uitmaken van de gemeente tot kennis van de bijbel en groei in hun geloof, zodat ze als volwassen gelovigen ook zelf in staat zijn om bij
te dragen aan de opbouw van de gemeente, en getuigenis van Jesjoea in de wereld te
geven. Diakenen zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het zorgdragen voor de
gemeente in het hen toegewezen werkveld.
- De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
- De Raad verdeelt onderling de taken waarbij iedere oudste en diaken zijn eigen portefeuille heeft en bevoegd is daarin zelfstandig te opereren.
- Iedere oudste en diaken legt achteraf verantwoording af aan de Raad van de activiteiten
binnen zijn portefeuille.
- Bij belangrijke beslissingen binnen zijn portefeuille raadpleegt de betrokken oudste of
diaken vooraf zijn mede raadsleden.
4.2.5. Stemmingsprocedure en besluitvormingsprocedure in de Raad

- Stemming over voordracht van een nieuwe oudste of diaken, verlenging van een termijn
van een zittende oudste of diaken of afzetting van een zittende oudste of diaken
geschiedt met unanimiteit van stemmen van alle overige leden van de Raad met dien
verstande dat een eventuele huwelijkspartner van een lid van de Raad die onderwerp is
van de stemming zich onthoudt van stemming.
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- In alle andere gevallen beslist de Raad met meerderheid van stemmen, nadat eerst
moeite en tijd is genomen om tot een zo goed mogelijk begrip van elkaars standpunten
en een zo groot mogelijk draagvlak binnen de Raad te komen.
- De gemeentevergadering zal goedkeuring worden gevraagd voor de onderwerpen zoals
aangegeven in Artikel 5.2.
4.3 Taakgroepleiders en Taakverantwoordelijken
4.3.1. Algemeen

- De Raad kan bij de uitvoering van haar taken worden bijgestaan door Taakgroepleiders
en Taakverantwoordelijken, voor de verschillende werkvelden en taken binnen de
gemeente.
- Taakgroepleiders zijn verantwoordelijk voor een bepaald werkveld in de gemeente,
waarbij het leiding geven aan een team van mensen (Taakgroep) een belangrijk onderdeel is van de verantwoordelijkheid.
- Taakverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor een bepaalde taak in de gemeente
waarbij het leiding geven aan andere mensen geen of een beperkte rol speelt.
- Taakgroepleiders of taakverantwoordelijken kunnen worden zij die deel uitmaken van de
Vaste Kern.
4.3.2. Aanstelling en beëindiging aanstelling

- Een Taakgroepleider of een Taakverantwoordelijke wordt aangesteld door de Raad, op
voordracht van de oudste of diaken die verantwoordelijk is voor het betreffende
werkveld.
- De aanstelling is voor een periode van 4 jaren, maar afhankelijk van de omstandigheden kan een kortere periode worden overeengekomen.
- Na afloop van de termijn kan, met instemming van de betrokkene, de betrokkene door
de Raad voor een nieuwe termijn van 4 jaren worden aangesteld.
- Bij eerste of hernieuwde aanstelling van een Taakgroepleider of Taakverantwoordelijke
wordt de betreffende persoon in de gemeente gezegend voor zijn taak.
- De aanstelling van een Taakgroepleider of Taakverantwoordelijke eindigt bij afloop van
de termijn, op verzoek van de betreffende persoon, bij beëindiging van de deelname
aan de Vaste Kern van de gemeente of door een besluit van de Raad.
4.3.3. Communicatie tussen de Raad en de Taakgroepleiders en Taakverantwoordelijken.

- Een Taakgroepleider / Taakverantwoordelijke legt verantwoording af aan de oudste of
diaken die de betreffende taakgroep of taak in zijn portefeuille heeft en zij zullen elkaar
goed informeren over alles wat voor de taakgroep of taak van belang is en indien nodig
met elkaar overleggen.
- Bij belangrijke besluiten zal de Raad de Taakgroepleiders en Taakverantwoordelijken
raadplegen en hun advies inwinnen.
Artikel 5 Gemeente vergadering
5.1. Bijeenroepen en bijwonen van de gemeente vergadering

- Ten minste één maal per jaar zal door de Raad een gemeentevergadering worden
belegd.
- Indien tenminste 30% van de Vaste Kern hierom verzoekt, zal de Raad ook een
gemeentevergadering bijeen roepen.
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- De agenda voor de gemeentevergadering wordt opgesteld door de Raad, waarbij suggesties vanuit de gemeente in overweging worden genomen.
- Op verzoek van tenminste 30% van de Vaste Kern zullen bepaalde, door de Vaste Kern
gekozen onderwerpen op de agenda worden geplaatst.
- Allen die deel uitmaken van de Vaste Kern zijn gerechtigd de gemeentevergadering bij
te wonen.
- Na toestemming van de Raad kunnen belangstellenden de gemeentevergadering bijwonen als toehoorder, zonder stemrecht.
- Een gemeente vergadering wordt ten minste 14 dagen van tevoren aangekondigd, door
middel van een uitnodiging bevattende een agenda en, indien van toepassing, een
beschrijving en toelichting van alle punten waar over gestemd zal worden.
5.2. Onderwerpen ter goedkeuring
Goedkeuring van de gemeentevergadering door middel van stemming wordt gevraagd
voor:
- Structurele wijziging van de plaats van samenkomst.
- Wijziging van de geloofspunten of van de verklaring over Benee Awraham als Messias
belijdende gemeente.
- Wijziging van dit reglement.
- Andere belangrijke door de Raad te bepalen onderwerpen.
5.3. Stem procedure gemeentevergadering

- Iedereen die deel uitmaakt van de Vaste Kern van 18 jaar of ouder heeft één stem
- Een besluit is rechtsgeldig als tenminste de 40% van de Vaste Kern aanwezig is of
vertegenwoordigd is.
- Leden van de Vaste Kern die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen zich laten vertegenwoordigen d.m.v. een schriftelijke machtiging. Een aanwezig lid van de Vaste Kern kan ten
hoogste drie andere leden vertegenwoordigen.
- Stemming geschiedt per handopsteking of schriftelijk. Wanneer tweederde van de
geldig uitgebrachte stemmen vóór is, is een voorstel aangenomen.

