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OPRICHTING KERKGENOOTSCHAP 

n2. 9591 Op twaalf juni negentienhonderd vijfennegentig verscheen voor mij, Mr. Dieter — 
Constant van de Castel, notaris ter standplaats Nijkerk:  
de heer MARINUS JOHANNES KLOMP, voorganger/pensioenadviseur,  
wonende te 3817 JC Amersfoort, Stephensonstraat 20, geboren te Utrecht op — 
vier maart negentienhonderd zesenvijftig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, — 
nummer 3032948035, gehuwd;  
ten deze handelende;   
a. voor zich; en  
b. als schriftelijk gevolmachtigde van:   

1. de heer PIETER ROTHUIZEN, particulier, wonende te 2723 BC  
Zoetermeer, Olijfgaarde 40, geboren te Yerseke op drieëntwintig  
oktober negentienhonderd achtentwintig, gehuwd; en  

2. de heer Drs. ADRIANUS PAULUS WESTERLAKEN,  
groepsleider/sociotherapeut, wonende te 3813 NR Amersfoort,  
Oversticht 20, geboren te Rotterdam op negentien oktober  
negentienhonderd tweeënzestig, gehuwd.  

Van het bestaan van gemelde volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken 
uit twee onderhandse akten van volmacht, welke aan deze akte zullen worden — 
gehecht.  
De verschenen persoon verklaarde, handelend als gemeld, bij deze akte een  
kerkgenootschap op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: — 
Artikel 1  
NAAM, ZETEL EN DUUR  
1.1. Het kerkgenootschap draagt de naam: Rafaël Gemeenschap  

Amersfoort, hierna te noemen "de gemeenschap".   
1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.   
1.3 De gemeenschap is opgericht voor onbepaalde tijd.   
Artikel 2  
DOEL  
2.1 De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en — 

het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in  
overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de  
filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland,  
hierna te noemen "Rafaël Nederland", thans gevestigd te  
Giessenlanden.   

2.2 De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:   
- het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten;  
- het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het  

geloof en evangelisatie;   
- het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschap- — 

pen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden; 
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en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder — 
enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling. — 

Artikel 3  
VERM 0 GEN  
3.1 Het vermogen van de gemeenschap zal worden gevormd door:   

subsidies en donaties,   
collecten,   
bijdragen van de leden van de gemeenschap; en  
hetgeen de gemeenschap door erfstelling, legaat, schenking of op — 
enigerlei andere wijze verkrijgt.   

3.2 De gemeenschap draagt een tiende gedeelte van de door haar  
ontvangen algemene bijdragen, giften en collecten af aan Rafaël  
Nederland, teneinde laatstgenoemde in staat te stellen haar statutaire — 
doel te verwezenlijken.   

Artikel 4  
BESTUUR  
4.1 De gemeenschap wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit  

tenminste drie en ten hoogste negen leden, welk bestuur voor de  
eerste maal bij deze akte wordt benoemd.  

4.2 De bestuursleden, met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan — 
de leden in functie worden benoemd, worden gekozen door het  
zittende bestuur uit de adviesgerechtigde leden van de gemeenschap — 
op de jaarvergadering van de gemeenschap, nadat het advies van de — 
gemeenschap is gevraagd.   

4.3 De voorzitter wordt gekozen, nadat tevoren de instemming is  
gevraagd en verkregen van Rafaël Nederland.   

4.4 De bestuursleden dienen de geloofsbelijdenis, geloofspunten en  
filosofie van Rafaël Nederland te onderschrijven en na te leven.   

4.5 De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar, met — 
de mogelijkheid van herverkiezing.   

4.6 De voorzitter wordt na een periode van vier jaar geacht te zijn  
herkozen, tenzij het zittende bestuur en Rafaël Nederland gezamenlijk — 
besluiten dat de verkiezing van een andere voorzitter dient plaats te — 
vinden.   

4.7 Van de overige bestuursleden treedt iedere twee jaar de helft af,   
volgens een door het bestuur op te stellen rooster.   

4. 8

 

 In geval van een tussentijdse vacature geschiedt de verkiezing van een —  
bestuurslid op de eerstvolgende jaarvergadering van de gemeenschap. — 

4.9 Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en — 
een penningmeester.   

4.10 De functie van vice-voorzitter kan samenvallen met die van secretaris —
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of penningmeester.   
4.11 Bestuursleden kunnen worden bezoldigd.   
Artikel 5  
BEEINDIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP  
5.1

 

 Het bestuurslidmaatschap eindigt door opzegging door het lid, door — 
overlijden, door onder curatelestelling, faillissement of (voorlopige) — 
surséance van betaling van het lid, alsmede door royement.  

5.2

 

 Een lid kan worden geroyeerd door de overige bestuursleden, op een —  
der in artikel 13.1 genoemde gronden, alsmede indien er tussen hem — 
en de overige bestuursleden een diepgaand verschil van opvatting  
danwel een ernstig verstoorde verhouding is ontstaan.   

5.3 Het besluit tot royement van een lid kan slechts worden genomen met — 
algemene stemmen der overige bestuursleden, in een vergadering,  
waarin tenminste twee/derde der overige bestuursleden aanwezig, of — 
door een schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid vertegenwoordigd — 
is.   

5.4 Een bestuursbesluit tot royement van de voorzitter behoeft de  
voorafgaande goedkeuring van Rafaël Nederland.   

Artikel 6  
BESTUURSVERGADERINGEN  
6.1

 

 Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter ofwel tenminste twee —  
bestuursleden dit gewenst achten, doch tenminste éénmaal per twee 
maanden.  

6.2 De secretaris maakt van het ter vergadering beslotene notulen op.   
6.3 De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk  

gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering te doen  
vertegenwoordigen.   

Artikel 7  
BESTUURSBESLUITEN  
7.1

 

 Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergaderingen besluiten —  
te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle bestuursleden — 
zo mogelijk in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te  
brengen. De alzo genomen besluiten dienen op de eerstvolgende  
vergadering van het bestuur te worden bekrachtigd.   

7.2 Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten  
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.  

 

7.3 De stemming over personen geschiedt schriftelijk. De stemming over — 
zaken geschiedt mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke  
stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien  
geen der bestuursleden zich daartegen verzet.   

 

7.4 Mocht bij stemming over personen bij de eerste stemming geen 
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meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming  
plaatsvinden. Indien ook dan geen meerderheid wordt verkregen, zal — 
bij tussenstemming worden beslist, tussen welke personen zal worden — 
herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de  
stemmen, dan beslist het lot.   

7.5 Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen — 
als verworpen beschouwd.   

7.6 Een bestuurslid is niet stemgerechtigd in aangelegenheden zijn  
bezoldiging, arbeidsvoorwaarden of rechtspositie betreffende.   

Artikel 8  
DAGELIJKS BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING  
8.1 Het dagelijks bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen  

aantal leden, doch tenminste drie, met dien verstande dat de functies — 
van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester in het  
dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigd.   

8.2 De gemeenschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd dooride — 
voorzitter en een ander lid van het dagelijks bestuur gezamenlijk.   
Ieder bestuurslid is gemachtigd om voor de gemeenschap aan te  
nemen alle schenkingen en legaten, welke aan de gemeenschap  
worden gedaan, zonder dat daaraan voor de gemeenschap bezwarende — 
lasten zijn verbonden alsmede om de akten te tekenen en alles te  
verrichten wat daartoe verder vereist mocht worden.   

8.3 Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of de overige — 
dagelijks bestuursleden dit gewenst achten.   

8.4 Het dagelijks bestuur is belast met het voorbereiden en uitvoeren van — 
de besluiten van het bestuur, alsmede met al hetgeen de dagelijkse  
gang van zaken meebrengt.   

Artikel 9  
DE VOORZITTER  
9. 1 De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid voor het geestelijk 

en stoffelijk beleid van de gemeenschap. Hij heeft een initiërende en — 
co&dinerende taak.   

9.2 De voorzitter zit de (dagelijks) bestuursvergaderingen voor, alsmede — 
de vergaderingen van de gemeenschap.   

9.3 In geval van ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de vice- — 
voorzitter.   

9.4

 

 In geval van ontstentenis van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt —  
de voorzitterstaak waargenomen door een ander bestuurslid, door het — 
bestuur aan te wijzen.   

Artikel 10  
TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR —
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 10.1 Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:   
a. het bepalen en doen uitvoeren van het geestelijk en stoffelijk  

beleid van de gemeenschap, onder adviesrecht van de  
gemeenschap alsmede onder toezicht van Rafaël Nederland;   

b. het (doen) oprichten van andere Rafaël Gemeenschappen en  
(andere) rechtspersonen,   

c. het sluiten van overeenkomsten waarbij de gemeenschap zich als — 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, onder voorafgaande – 
goedkeuring van Rafaël Nederland;   

d. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of — 
bezwaren van registergoederen, onder voorafgaande goedkeuring — 
van Rafaël Nederland;   

e. het beheren van en beschikken over de geldmiddelen van de  
gemeenschap;   

f. het bijeenroepen van vergaderingen van de gemeenschap;  
g. het aanstellen en ontslaan van medewerkers; en  
h. het vaststellen van de bezoldiging, de arbeidsvoorwaarden en de — 

rechtspositie van de bezoldigde bestuursleden en van de  
medewerkers, overeenkomstig door Rafaël Nederland te geven 
richtlijnen.   

 

10.2 Het bestuur heeft de volgende verplichtingen:   
a. het voeren van een behoorlijke financiële administratie;   
b. het opstellen van de voorlopige jaarcijfers, zulks zo spoedig  

mogelijk na afloop van het boekjaar;   
c. het opstellen van een jaarrekening en het ter inzage leggen  

daarvan aan de adviesgerechtigde leden der gemeenschap en het — 
verzenden daarvan aan Rafaël Nederland, alles binnen zes  
maanden na afloop van het boekjaar;   

d. het opstellen van een begroting voor het komend boekjaar;   
e. het sluiten van afdoende verzekeringen van reële risico's voor 

personen en zaken;   
f. het periodiek verstrekken van cijfermatige gegevens aan Rafaël — 

Nederland;   
g. het opstellen van een jaarverslag, en  
h. het opstellen van een beleidsplan voor het komend jaar.   

 

10.3 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.   
Artikel 11  
LIDMAATSCHAP VAN DE GEMEENSCHAP  
11.1 Lid van de gemeenschap zijn diegenen die als zodanig zijn erkend  

door het bestuur.   

 

11.2 Om in aanmerking te komen voor erkenning als lid van de 

1— 
— 

n — 

es — 

nde 

rige — 

van 

tijk—
r. en — 

ede — 

vice- — 

wordt – 
r het 

WUR –



gemeenschap is tenminste vereist:   
a. dat de betrokkene een door de gemeenschap uit te reiken  

inschrijfformulier ondertekent;   
b. dat betrokkene tenminste achttien (18) jaren oud is, behoudens — 

ontheffing; en  
c. dat betrokkene voldoet aan nader door het bestuur te stellen voor 

waarden.   
11.3 Het lidmaatschap brengt het recht met zich mee deel te nemen aan — 

alle algemene gemeenteactiviteiten, behoudens het bezoeken van de in 
artikel 16 bedoelde vergaderingen.   

Artikel 12.  
OVERGANG  
Indien een lid van de gemeenschap over wenst te gaan naar een andere Rafaël - 
gemeenschap, zal het bestuur laatstbedoelde gemeenschap daarvan op de  
hoogte stellen.   
Artikel 13.  
ROYEMENT EN SCHORSING  
13.1 Een lid van de gemeenschap kan worden geroyeerd door het bestuur - 

in één der volgende gevallen: indien  
a. het lid uitdrukkelijk in strijd leeft of handelt met de  

geloofsbelijdenis van Rafaël Nederland;   
b. niet leeft volgens de Schrift of als een christen betaamt;   
c. in strijd handelt met de belangen van de gemeenschap, en  
d. onenigheid of verdeeldheid in de gemeenschap veroorzaakt.   

13.2 Alvorens te beslissen omtrent royement, hoort het bestuur zo mogelijk 
het lid.   

13.3 Hangende het onderzoek kan het lid door het bestuur worden  
geschorst.   

Artikel 14  
ADVIESRECHT EN OVERIGE RECHTEN  
14.1

 

 Een lid wordt adviesrecht in de zin van deze statuten verleend door —  
het bestuur, indien het lid zich heeft laten dopen door onderdompeling 
en de gemeenschap naar vermogen financieel steunt.   

14.2 Een lid kan adviesrecht worden ontnomen door het bestuur, in alle — 
gevallen waarin royement kan plaatsvinden.   

14.3

 

 Een adviesgerechtigd lid heeft, behalve het recht om deel te nemen — 
aan alle gemeenteactiviteiten, het recht de in artikel 16 genoemde — 
vergaderingen van de gemeenschap te bezoeken en daarin het  
adviesrecht uit te oefenen en de bevoegdheid zodanige functies uit te - 
oefenen als door het bestuur worden aangewezen.  

Artikel 15.    



5

— 

ijk — 

ing —

7 
BEROEP  
Van een beslissing tot weigering als lid, tot schorsing of royement, alsmede tot — 
het niet verlenen of het ontnemen van adviesrecht of van de bevoegdheid tot — 
het vervullen van taken of functies, staat voor het lid uitsluitend beroep open — 
bij het bestuur van Rafaël Nederland. Dit bestuur zal partijen horen, en  
bindend uitspraak doen, zonder verdere voorziening.   
Artikel 16  

VERGADERINGEN VAN DE GEMEENSCHAP  
16.1 De adviesgerechtigde leden hebben toegang tot de vergaderingen van — 

de gemeenschap.   
16.2 Het bestuur kan ook anderen uitnodigen om ter vergadering aanwezig — 

te zijn.   
16.3 Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen.   
16.4 De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter  

vergadering verhandelde en beslotene notulen op.  
JAARVERGADERINGEN  
16.5 Ieder jaar, omstreeks de maand januari, vindt een vergadering van de — 

gemeenschap plaats, bijeen te roepen door het bestuur.   
16.6 Op de jaarvergaderingen worden vastgesteld door het bestuur, na  

advies van de vergadering van de gemeenschap:   
- het algemeen jaarverslag van het bestuur;   

het beleidsplan voor het komend jaar;   
de voorlopige jaarcijfers over het afgelopen boekjaar en het  
financieel jaarverslag met toelichting over het daaraan  
voorafgaande boekjaar; en  

- de begroting voor het komend boekjaar met toelichting.   
BIJZONDERE VERGADERINGEN  
16.7 Bijzondere vergaderingen van de gemeenschap worden bijeengeroepen — 

door het bestuur, op verzoek van tenminste één/derde der  
bestuursleden.   

Artikel 17  

ADVIESRECHT   
17.1 Ieder aanwezig adviesgerechtigd lid van de gemeenschap, met  

uitzondering der bestuursleden, heeft één adviserende stem in de  
vergadering van de gemeenschap.   

17.2 De vergadering van de gemeenschap adviseert met volstrekte  
meerderheid van stemmen.  

17.3 Stemming bij acclamatie is geoorloofd.   
17.4 Stemmen bij volmacht is uitgesloten.   

rtikel 18  
NHOUD ADVIESRECHT 
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De vergadering van de gemeenschap heeft algemeen adviesrecht omtrent het 
geestelijk en stoffelijk beleid van de gemeenschap, alsmede voorafgaand 
bijzonder adviesrecht omtrent:   
- de vaststelling van het algemeen jaarverslag;   
- de vaststelling van het beleidsplan voor het komend jaar;   
- de vaststelling van het financieel jaarverslag;   
- de vaststelling van de begroting;   
- het nemen van besluiten, genoemd in artikel 10, lid 1, sub c en d;   
- de wijziging der statuten of ontbinding van de gemeenschap; en  
- de benoeming van bestuursleden.   
Artikel 19  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast, volgens een door Rafaël  
Nederland vast te stellen model, waarin kunnen worden geregeld de wijze van — 
vergaderen van het dagelijks bestuur, het bestuur en de gemeenschap, de wijze — 
van oproepen, de oproepingsterrnijnen, de plaats en de frequentie der  
vergaderingen, het verzenden van de vergaderstukken en al hetgeen nadere  
regeling behoeft, voorzover niet in deze statuten geregeld.   
Artikel 20  
GESCHILLEN  
20.1 Indien zich binnen het bestuur of binnen de gemeenschap een  

diepgaand geschil voordoet, dat niet kan worden opgelost, met  
uitzondering van geschillen als bedoeld in artikel 15, zal dit bij   
uitsluiting worden voorgelegd aan het bestuur van Rafaël Nederland. — 
Dit bestuur zal in het geschil bemiddelen, en zonodig uitspraak doen, — 
naar welke uitspraak partijen zich zullen gedragen, behoudens de  
bevoegdheid, neergelegd in het volgende lid.   

20.2 Indien een der partijen zich met de uitspraak niet kan verenigen, zal — 
het geschil worden voorgelegd aan een drietal in Nederland  
woonachtige wijze personen van onbesproken gedrag met een  
landelijk erkende bediening in het evangelie waarvan één aan te  
wijzen door de betrokken partij, één door de andere betrokken partij, — 
en één door het bestuur van Rafaël Nederland. De wijze personen 
beslissen bindend.   

Artikel 21  
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING  
21.1 Tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van het  

kerkgenootschap kan door het bestuur worden besloten in een  
vergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte van de be-
stuursleden aanwezig is en zich tenminste twee/derde gedeelte van de — 
aanwezige personen vóór de wijziging of ontbinding uitspreekt.  
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21.2 Mocht in laatstbedoelde vergadering het vereiste aantal bestuursleden — 
niet tegenwoordig zijn, dan zal na tenminste veertien dagen een  
tweede vergadering ter behandeling van dezelfde voorstellen worden — 
gehouden, waarin alsdan tot wijziging van de statuten of tot  
ontbinding van de gemeenschap ongeacht het aantal aanwezige  
bestuursleden, kan worden besloten met een meerderheid van  
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.  

21.3 Het besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de  
gemeenschap is onderworpen aan het voorafgaand advies van de  
advies gerechtigde leden van de gemeenschap en de voorafgaande  
goedkeuring van Rafaël Nederland.   

21.4 Na ontbinding van de gemeenschap is het bestuur belast met de veref- — 
fening.   

21.5 Het bestuur draagt na betaling van alle schulden, de overgebleven  
bezittingen om niet over aan Rafaël Nederland, danwel, indien Rafaël — 
Nederland alsdan heeft opgehouden te bestaan, aan een rechtspersoon — 
met een aan het doel van de gemeenschap zoveel mogelijk  
overeenkomend evangelisch doel.   

Artikel 22  
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.   
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, ter uitvoering van het bepaalde in — 
artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de  
gemeenschap worden benoemd:   
1. de heer Marinus Johannes Klomp, voornoemd, tot voorzitter;   
2. de heer Pieter Rothuizen, voornoemd, tot penningmeester; en  
3. de heer Drs. Adrianus Paulus Westerlaken, voornoemd, tot secretaris.  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is  
verleden te Nijkerk, ten kantore van mij, notaris, op de datum in het hoofd van - 
deze akte vermeld.  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, — 
heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en — 
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.   
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en — 
mij, notaris, ondertekend.   
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