GENERALE REGELING VOOR HET KERKLIDMAATSCHAP
Ingevolge artikel C43.2 KO

Artikel 1
Leden van de gemeente
1. De gemeente kent belijdende leden en doopleden.
2. Een belijdend lid is gedoopt en toegelaten tot de deelname aan het avondmaal.
3. Een dooplid is gedoopt maar nog niet toegelaten tot de deelname aan het avondmaal.
Artikel 2
Toelating van leden uit andere kerkgemeenschappen
1. Wie zich bij de gemeente wil voegen en voorheen lid was van een andere kerkgemeenschap met wie
geen zusterkerkrelatie wordt onderhouden, kan als belijdend lid worden toegelaten wanneer de
kerkenraad zich er van heeft overtuigd dat:
a. de betrokkene is gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
b. de betrokkene instemt met de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de
Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en in de kerk verkondigd wordt;
c. de betrokkene leeft in eerbied voor God.
2. De kerkenraad beslist of deze toelating wordt bevestigd door openbare geloofsbelijdenis.
3. Wanneer de betrokkene nog geen vrijmoedigheid heeft om het avondmaal te gebruiken, kan de
kerkenraad besluiten om hem als dooplid tot de gemeente toe te laten.
4. De minderjarige kinderen van wie als belijdend lid worden toegelaten, worden als dooplid aanvaard.
Artikel 3
Gastleden
1. Iemand die ook elders lid is, kan als gastlid worden aanvaard – wanneer hij lid is van de
Gereformeerde Kerken – of toegelaten – wanneer hij lid is van een andere kerkgemeenschap –
wanneer er goede redenen bestaan om in beide gemeenten aan het kerkelijk leven deel te nemen. Van
het gastlidmaatschap wordt mededeling gedaan aan de gemeente.
2. Een gastlid heeft de rechten van een belijdend lid of een dooplid, afhankelijk van de invulling van zijn
lidmaatschap elders, met uitzondering van de uitoefening van het actief en passief kiesrecht.
Artikel 4
Bediening van de doop in bijzondere situaties
1. Kinderen worden gedoopt wanneer ten minste een van beide ouders belijdend lid in volle rechten is.
2. Indien de door de rechter aangewezen voogd, die in een familierechtelijke betrekking staat tot het
kind van een minderjarige (ongehuwde) ouder, de doop voor dit kind aanvraagt, zal de kerkenraad
dat verzoek alleen inwilligen wanneer de minderjarige (ongehuwde) ouder en, waar van toepassing,
ook de andere natuurlijke ouder, daarmee instemt.
3. In geval van adoptie wordt de doop op verzoek van de adoptiefouders bediend nadat de rechterlijke
uitspraak inzake de adoptie onherroepelijk is geworden dan wel de adoptie door de Nederlandse
overheid is erkend.
4. De doop wordt aan kinderen in duurzame pleegzorg op aanvraag van de pleegouders bediend onder
de voorwaarden dat:
a. er sprake is van pleegzorg die door Nederlandse wetgeving is geregeld;
b. in het hulpverleningsplan of plan van aanpak sprake is van een toekomstperspectief waarbij het
pleegkind in het pleeggezin zal blijven;
c. de ouders toestemming geven; indien de ouders geen ouderlijk gezag meer uitoefenen, hoeft de
mening van ouders niet doorslaggevend te zijn, maar mag het oordeel van de instantie die het
gezag uitoefent het zwaarst wegen;
d. indien de ouders aan de pleegouders vragen hun kind te laten dopen, de doop wordt bediend
zodra deze doopaanvraag door de ouders – ter verificatie door de kerkenraad – schriftelijk wordt
bevestigd;
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e.

in het bepalen van de leeftijd tot welke kinderen kunnen worden gedoopt de kerkenraden
handelen naar analogie van andere praktijksituaties, in aansluiting bij het in Nederland geldende
recht.
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