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REGLEMENT VAN DE ISRAËLCOMMISSIE VAN DE  

GEREFORMEERDE GEMEENTE TE … 

 

 

Artikel 1 - Oprichting 

 

Binnen de Gereformeerde Gemeente van … bestaat een Israëlcommissie, die is opgericht door de 

kerkenraad van deze gemeente. Deze wordt in het vervolg van dit reglement aangeduid als de 

commissie. 

 

De commissie is opgericht om binnen de plaatselijke gemeente invulling te geven aan de roeping die 

er ligt met betrekking tot het Joodse volk. In de Bijbel wordt dit volk Gods ‘eerstgeboren zoon’ 

genoemd (Ex. 4:22), en nog steeds zijn zij ‘beminden, om der vaderen wil’ (Rom. 11:28). Er ligt voor 

de kerk een dure roeping om naar hen om te zien, in het bijzonder opdat zij tot het geloof in de ware 

Messias mogen komen.  

 

 

Artikel 2 - Algemene doelstelling en grondslag 

 

De voornaamste doelstellingen van de plaatselijke commissie zijn om binnen de gemeente:  

 

a) Bekendheid te geven aan het werk onder het Joodse volk;  

b) Aan te zetten tot bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Heilige Schrift en 

op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van dit volk;  

c) Geld in te zamelen voor het Deputaatschap voor Israël, dat zich onder andere inzet voor 

evangelieverkondiging onder het volk Israël (www.dep-israel.nl). 

 

 

Artikel 3 - Toezicht 

 

De commissie verricht alle werkzaamheden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de kerkenraad 

van de Gereformeerde Gemeente te …, die in de overige bepalingen van dit reglement wordt 

aangeduid als de kerkenraad. 

 

 

Artikel 4 - Samenstelling 

 

De commissie bestaat uit ten minste drie leden, die allen belijdend lid zijn van de Gereformeerde 

Gemeente te … .  
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Artikel 5 - Duur van het lidmaatschap 

 

a) In geval van een vacature zal de commissie een persoon voordragen bij de kerkenraad. 

b) De leden worden door de kerkenraad benoemd. 

c) Commissieleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. 

d)  Het lidmaatschap eindigt als het betrokken commissielid in de commissie meedeelt zijn of haar 

werkzaamheden te willen beëindigen. 

e) Het lidmaatschap van de commissie kan door de kerkenraad te allen tijde worden beëindigd in 

gevallen als bedoeld in artikel 9 van dit reglement. 

 

 

Artikel 6 - Taak van de commissie 

 

a) Het organiseren van een jaarlijkse gemeenteavond en/of kerkdienst met betrekking tot het werk 

onder het Joodse volk; 

b) Fondsenwerving voor het Deputaatschap voor Israël; 

c) Het ontwikkelen en organiseren van verdere activiteiten, die aan het bereiken van het gestelde 

doel kunnen bijdragen, of die aan het goed functioneren van het werk onder het Joodse volk 

dienstbaar zijn. Een en ander in de ruimste zin van het woord. 

 

 

Artikel 7 - Taken van de commissieleden 

De commissie bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De taken 

worden in onderling overleg tussen de commissieleden verdeeld.  

 

a) De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de commissie en met het openen 

van de vergaderingen. 

b) De secretaris is de contactpersoon van de commissie, draagt zorg voor de verslaglegging van de 

vergaderingen en zorgt voor een goed overleg met de kerkenraad. De secretaris draagt 

bovendien zorg voor een jaarlijks algemeen verslag van de werkzaamheden en een planning van 

activiteiten voor het komende jaar. Het jaarverslag wordt aan de contactpersoon van de 

kerkenraad toegezonden.   

c)    De penningmeester draagt zorg voor een deugdelijke financiële administratie. Jaarlijks wordt 

door de commissie voor de kerkenraad en het Deputaatschap voor Israël een financieel 

jaarverslag waarin opgenomen een financiële verantwoording uitgebracht. In de maand oktober 

van elk jaar legt de commissie aan de kerkenraad een begroting van de kosten ter goedkeuring 

voor aan de kerkenraad. Tenminste eenmaal per jaar dient de financiële administratie van de 

commissie, waarvoor de penningmeester verantwoordelijk is, te worden gecontroleerd door 

leden van de commissie. Bij akkoordbevinding wordt de penningmeester c.q. de commissie 

decharge verleend voor het beheer, waarvan schriftelijk mededeling wordt gedaan. 

 

Bij de verschillende activiteiten die ontplooid worden, zoals genoemd in artikel 6, coördineert ten 

minste een lid van de commissie. 

 

 

  



 3 

Artikel 8 - Overleg met commissies en verenigingen 

 

De commissie heeft minstens eenmaal per een jaar een gezamenlijke vergadering met de 

zendingscommissie en de evangelisatiecommissie om de werkzaamheden van de commissies op 

elkaar af te stemmen. Waar mogelijk wordt afgestemd met de verenigingen over de uit te voeren 

activiteiten of het invullen van (een deel van) een verenigingsavond over het werk onder het Joodse 

volk.  

 

 

Artikel 9 - Beëindiging van het lidmaatschap van de commissie op bijzondere gronden 

 

a) In bijzondere gevallen kan de kerkenraad het lidmaatschap van een persoon van de commissie 

beëindigen. 

b) Het onder a genoemde is met name van toepassing wanneer een lid van de commissie volhardt 

in een aanstootgevende levenswandel of opvattingen verspreidt die in strijd zijn met de 

grondslag van het werk zoals die in de algemene doelstelling is verwoord. 

c) Een dergelijk besluit kan alleen worden genomen nadat de kerkenraad het betrokken lid van de 

commissie heeft gehoord en het oordeel van de voorzitter van de commissie heeft ingewonnen. 

 

 

Artikel 10 - Slotbepalingen 

 

a) Het aanvaarden van de benoeming als lid van de commissie sluit in dat de betrokkene dit 

reglement kent en onderschrijft. 

b) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil van mening over de uitleg van dit 

reglement, beslist de kerkenraad. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te … 

gehouden op ................................... 

 

 

Namens de kerkenraad     Namens de commissie 

 

 

…, preses       …, voorzitter  

 

 

 

 

…, scriba      …, secretaris 


