
Statuten bibliotheek Hervormde Gemeente te Kesteren

Artikel 1
De bibliotheek gaat uit van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Kesteren en draagt
de naam “LECTORI SALUTEM.” Deze bibliotheek is eigendom van de kerkenraad van de

Hervormde Gemeente te Kesteren.

Artikel 2
De bibliotheek stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis wordt

gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft
geheel en onvoorwaardelijk de drie formulieren van enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de

nationale synode, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Zij belijdt daarom het
absoluut gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) over alle terreinen van dit

leven.

 
Artikel 3

De bibliotheek stelt zich als eerste doel het ter lezing beschikbaar stellen van boeken met een
positief christelijk karakter en in de tweede plaats het ter lezing beschikbaar stellen van

boeken die niet ingaan tegen de christelijke normen en waarden.

Artikel 4
Boeken worden alleen uitgeleend aan leden van de bibliotheek. Lid van de bibliotheek is die
lener welke instemt met de statuten en zich onderwerpt aan het huishoudelijk reglement. De

bibliotheekcommissie behoudt zich het recht voor, leden uit te schrijven wegens het niet
onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 5
Het bestuur van de bibliotheek berust bij een door de kerkenraad  te benoemen commissie,
welke bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf  personen. De commissie dient er zorg

voor te dragen dat binnen drie maanden na beëindiging van een kalenderjaar een rekening van
inkomsten en uitgaven over dat jaar wordt gepubliceerd. Deze rekening wordt door twee

kerkenraadsleden nagezien.

Artikel 6
De commissie draagt zorg voor de aanschaf van boeken, in overeenstemming met het

bepaalde in artikel 3 en voor de algehele organisatie van de bibliotheek.

Artikel 7
De bibliotheek wordt opgeheven wanneer zij niet meer in haar financiële behoeften kan

voorzien en de kerkraad tot opheffing heeft besloten.



Artikel 8
De artikelen 1, 2 en 3 zijn onveranderbaar. Wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk

reglement kunnen worden aangebracht na overleg tussen bibliotheekcommissie en kerkenraad
en na goedkeuring door de kerkenraad.

Artikel 9
Het huishoudelijk reglement mag geen artikelen bevatten welke strijden met het bepaalde in

de statuten.

Artikel 10
In gevallen waarin door deze statuten of het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien,

beslist de bibliotheekcommissie of in het uiterste geval de kerkenraad. 


