
Huishoudelijk reglement  
(laatste aanpassing: december 2010) 

 

Artikel 1. Lidmaatschap  
Ieder die wil toetreden tot de organisatie vzw He is alive kan hiertoe een verzoek richten 

conform de procedure beschreven in de statuten van de vereniging.  

 

Artikel 2. Christelijke oecumene 
Binnen vzw He is alive staat christelijke oecumene centraal. Hieronder verstaan we een “eenheid in verscheidenheid”. We 

geloven dat we als christenen geroepen zijn om “één lichaam” te vormen, en aldus eenheid na te streven. Maar net zoals in 

een lichaam niet elk lichaamsdeel hetzelfde is, geloven we ook dat het belangrijk is om de rijkdom van de verscheidenheid te 

bewaren.  

Elk lid van vzw He is alive wordt verwacht om zijn/haar eigenheid te bewaren en tegelijk een groot respect te tonen voor de 

verschillende christelijke denominaties. Alle leden worden ook verwacht om deze benadering van christelijke oecumene in 

hun werk voor vzw He is alive te laten doorschijnen.   

 

Artikel 3. Geloofsbelijdenis 
He is alive is een organisatie met een uitgesproken christelijk karakter. De geloofsbelijdenis van Nicea (die aanvaard wordt 

door de grote denominaties) geeft de kern weer van wat we als basis van het christelijk geloof beschouwen.   
 

De geloofsbelijdenis van Nicea 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit 

Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen 

geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige 

Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is 

begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de 

rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen 

einde hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de 

Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, universele en 

apostolische kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het 

leven van de komende eeuw. Amen 

 

Artikel 4. Openheid en transparantie 
Elk lid streeft naar de gewenste openheid en transparantie binnen het team waarin hij/zij actief is, of naar de medewerkers toe 

waarmee hij/zij samenwerkt. Tevens wordt er openheid en transparantie verwacht van alle leden t.o.v. de raad van bestuur.   

 

Artikel 5. Belang van de plaatselijke kerk 
In geen geval wil vzw He is alive een kerk, parochie, gemeente of gemeenschap zijn. Alle leden worden aangemoedigd hun 

basis te vinden in een christelijke kerk, gemeente, gemeenschap of parochie. 

 

Artikel 6. Pact van Barmhartigheid 
vzw He is alive poogt een goeie samenwerking tussen de verschillende leden te realiseren. vzw He is alive verwacht van alle 

effectieve en niet-effectieve leden dat ze bij een engagement van minstens 2 maanden of langer een “pact van 

barmhartigheid” afsluiten met de mensen waarmee ze nauw zullen samenwerken.  In essentie komt het “pact van 

barmhartigheid” erop neer dat men volgende beloftes naar elkaar toe uitspreekt: 

1. Ik beloof u te zien door Gods ogen en u hoger te plaatsen en meer te respecteren dan mezelf 

2. Ik zal u barmhartig dragen. Ik zal u helpen, bemoedigen en ondersteunen waar nodig.  Ik beloof u te vergeven 

wanneer nodig. 

3. Ik beloof om in het licht te leven, telkens er me iets gekwetst heeft of wanneer er iets tussen ons in staat. Ik beloof 

dan naar u toe te komen en met u te praten. Zolang ik niet naar u toe kom, mag je er zeker van zijn dat alles in orde 

is tussen ons. 
 

Artikel 7. Belang van ‘nevenactiviteiten’  
Ten einde een goede groepsdynamiek te ontplooien zal vzw He is alive ook ‘nevenactiviteiten’ organiseren (bvb. 

teamweekend, teamdag, BBQ,…) al dan niet voor alle leden of voor een specifieke groep. Hierop wordt ieders aanwezigheid 

verwacht, gegeven het geloof van vzw He is alive in het belang van dergelijke activiteiten.    

 

Artikel 8. Uitsluiting leden 
Alle leden verklaren zich te schikken naar het huishoudelijk reglement. Indien een individu op een nefaste en hardnekkige 

manier aan dit reglement niet voldoet kan de raad van bestuur overgaan tot uitsluiting van het desbetreffende lid.  

 

Artikel 9.  Aanpassing huishoudelijk reglement 
De raad van bestuur kan ten allen tijde het huishoudelijk reglement wijzigen wanneer ze dit nodig acht. Goedkeuring van 

aanpassingen kan met een tweederde meerderheid in de raad van bestuur na gesloten stemming.   


