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1. Naam en karakter van de vereniging

Artikel 1 Naam en charisma

1. De vereniging “huisgezin van God”, hierna ook te noemen “de vereniging”,  is een rooms-katho-
lieke private vereniging van gelovigen naar canoniek recht met private rechtspersoonlijkheid, 
gevestigd in het bisdom Haarlem-Amsterdam.
De vereniging wordt bestuurd en geleid overeenkomstig deze statuten en de bepalingen van het 
vigerend canoniek recht die van toepassing zijn, waaronder deze statuten die door de diocesane 
Bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn goedgekeurd.

2. Het eigen charisma wordt tot uitdrukking gebracht in deze statuten en in het document “Het 
charisma van het huisgezin van God” dat aan deze statuten is gehecht.
Gewijzigde of uitgebreide uitgaven van dit document dienen door Elizabeth Duet te worden 
goedgekeurd en ter kennis van de plaatselijke Ordinaris te worden gebracht.

Artikel 2 Domicilie

De vereniging is gevestigd in het centrum “La Vie” te Zeewolde.
Het bestuur van de vereniging kan besluiten de vestigingsplaats te wijzigen binnen de grenzen 
van het bisdom Haarlem-Amsterdam, van welk besluit het mededeling doet aan de plaatselijke 
Ordinaris.
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2. Doelstelling

Artikel 3 Doelstelling

Het charisma heeft als doel zich ten dienste te stellen van het werk van de heilige Geest ten 
behoeve van het innerlijk herstel van de mens door de gaven die Hij aan Elizabeth Duet heeft 
toevertrouwd. Deze gaven zijn: een genezende kracht uit haar handen en inzichtgevende en 
genezende woorden.
Deze dienst van genezing en menswording is er voor iedereen die in geestelijke nood verkeert en 
een beroep doet op deze hulp, ongeacht zijn geloofs- of levensovertuiging.
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3. Leden van de vereniging

*Artikel 4 Lidmaatschap

1. Lid van de vereniging zijn de leden van de woon- en werkgemeenschap van het centrum “La 
Vie”.

2. Tot het lidmaatschap kunnen worden toegelaten Rooms-katholieke gelovigen die voldoen aan 
de voorwaarden, willen leven vanuit het eigen charisma van het “huisgezin van God” en geschikt 
zijn bevonden.

3. Nieuwe leden worden toegelaten door een besluit van de voorzitter, na instemming van het 
bestuur van de vereniging.

4.  Nieuwe leden worden slechts toegelaten na een voorbereidingsperiode waarin zij zich naar 
het oordeel van het bestuur het charisma en het leven van de gemeenschap voldoende hebben 
eigen gemaakt.

5. Naast de gewone leden zijn er gelovigen die delen in het gelovig leven en het charisma van de 
vereniging en op hun verzoek als geassocieerde leden door het bestuur kunnen worden aanvaard.

*Artikel 5 Rechten en plichten

De gewone leden bezitten de volgende rechten en plichten:
• zij leven in gemeenschap met respect voor de gehuwde of ongehuwde staat die ieder van de 

leden eigen is en in openheid voor elkaar om te groeien in Christus;
• zij dienen Hem door trouw te blijven aan zichzelf en aan de liefde van Jezus Christus en door 

hulp te verlenen aan ieder die wil groeien in menswording en die bereid is de weg te gaan 
die in “La Vie” geboden wordt, ongeacht geloof of levenswijze;

• zij streven naar een leven zoals de rooms-katholieke kerk dat van haar gelovigen verwacht en 
willen zo steeds meer toegroeien naar het beeld van de nieuwe Mens, Jezus Christus;

• zij leven in een geest van gebed door persoonlijk gebed, schriftlezing en vorming en - indien 
mogelijk - door deelname aan het getijdengebed; 

• een bijzondere plaats in het leven van de leden neemt het rozenkransgebed in, de goddelijke 
barmhartigheid, de aanbidding en de verering van Maria;

• de plichten en rechten die in het document “Het charisma van het huisgezin van God” tot 
uitdrukking zijn gebracht.

*Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap

1. Het gewoon of geassocieerd lidmaatschap van leden van de vereniging wordt beëindigd door 
de eigen beslissing van het lid, door de dood, door wegzending vanwege herhaald en ongerecht 
- vaardigd in gebreke blijven om de eigen verplichtingen te vervullen, doordat het lid op publiek 
gekende wijze van het katholieke geloof afgevallen is of wegens andere gronden, zoals die welke 
worden genoemd in c. 696 §1 van het Wetboek van Canoniek recht (1983), mits deze ernstig zijn, 
uitwendig, aanrekenbaar en juridisch bewezen.
 
2. In geval van onvrijwillige wegzending hoort het bestuur het betrokken lid en neemt vervolgens 
een beslissing.
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4. Bestuur

Artikel 7 Bestuur van de vereniging: samenstelling en bevoegdheden

1. Het bestuur van de vereniging bestaat tenminste uit de voorzitter, een secretaris en een pen-
ningmeester en ten hoogste uit vijf personen. 
2. Leden van het Bestuur van de vereniging worden benoemd door het bestuur.
3. Bestuursleden munten uit door een rechtschapen levenswandel, zij ontvangen regelmatig de 
sacramenten en hebben een eigen biechtvader en geestelijk raadsman.
4. Bestuursleden worden aangesteld voor de periode van vijf jaar en kunnen onmiddellijk worden 
herkozen. 
5. a. Een bestuurder defungeert door zijn overlijden, door zijn aftreden, door het verlies van het 
vrije beheer over zijn vermogen, door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd, door 
beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging van gelovigen “huisgezin van God” en door 
zijn ontslag als daartoe bij tweederde meerderheid van de stemmen van de overige bestuurders, 
waaronder de voorzitter, is besloten.
5. b. De voorzitter kan alleen worden ontslagen bij een beslissing genomen met tweederde meer-
derheid van de stemmen, wanneer deze beslissing door de diocesane Bisschop wordt bevestigd.
6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden
7. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft de bevoegdheden die 
worden omschreven in het wetboek van canoniek recht en andere canoniekrechtelijke regelingen, 
alsmede de volgende bevoegdheden, uit te oefenen overeenkomstig deze statuten:
• de toelating van nieuwe leden goed- of afkeuren, voorafgaand aan het besluit van de voor-

zitter;
• beslissen over de toelating van geassocieerde leden; 
• beslissen over de wegzending van leden of geassocieerde leden, na hen gehoord te hebben;
• de voorzitter en nieuwe bestuursleden aanstellen;
• besluiten nemen aangaande de voortgang van de vereniging;
• het verslag van de activiteiten van de vereniging opstellen;
• een verandering van vestigingsplaats goedkeuren;
• de bepalingen van de onderhavige statuten interpreteren in geval van twijfel of onzekerheid 

over de betekenis;
• aanvullende interne bepalingen goedkeuren;
• de begroting en rekening en verantwoording goedkeuren;
• het doen van uitgaven;
• vaststellen van het richtbedrag voor giften van degenen die hulp ontvangen van het centrum 

“La Vie”;
• bestuur van de stichting “huisgezin van God” en beheer van het “Fonds huisgezin van God” 

dat tot doel heeft financieel bij te staan wie het richtbedrag voor de geestelijke begeleiding 
niet kunnen betalen;

• statutenwijzigingen en een besluit tot opheffing goedkeuren, welke besluiten door de dio-
cesane Bisschop moeten worden goedgekeurd;

• het vormingstraject van de aspirant-leden of -geassocieerde leden en van de leden en geas-
socieerde leden goedkeuren.

8. De bestuurders hebben recht op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten.
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Artikel 8 De voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, geeft leiding aan de vergader-
ing en de stemmingen die er plaats vinden, is verantwoordelijk voor agenda van de bestuursver-
gaderingen en deelt aan de plaatselijke Ordinaris mede: de namen van  nieuwe bestuursleden die 
gekozen zijn, de naam van een geestelijk raadsman ter bevestiging door de Ordinaris, een wijzi-
ging van vestigingsplaats, wijzigingen in de statuten, een besluit tot opheffing van de vereniging.

Artikel 9 De secretaris

1. Bij verhindering van de voorzitter, worden de taken van de voorzitter waargenomen door de 
secretaris, in overeenstemming met de statuten. 

2. De secretaris draagt zorg voor de uitnodiging tot de vergadering, het verslag van de verga-
dering en voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur wanneer daarover geen andere 
afspraken zijn gemaakt; hij draagt er zorg voor uit het ledenregister de namen van de leden te 
verwijderen van wie het lidmaatschap beëindigd is; hij draagt zorg voor de officiële documenten 
van de vereniging en voor het archief.

Artikel 10 De penningmeester

De penningmeester van de vereniging is verantwoordelijk voor het financieel beheer, voor de 
begroting en de jaarstukken.

Artikel 11 De geestelijk raadsman

1. Het bestuur wijst een geestelijk raadsman aan, die door de plaatselijke Ordinaris moet worden 
bevestigd (c. 324 §2). 
De geestelijk raadsman draagt zorg voor de geestelijke begeleiding van de gemeenschap en is 
beschikbaar voor het leiden van gebedsvieringen en het vieren van de sacramenten. 
Hij heeft niet het recht bestuursvergaderingen bij te wonen, maar kan daartoe in een bijzonder 
geval door het bestuur worden uitgenodigd.

2. De leden zijn vrij in de keuze van een priester als persoonlijk geestelijk leidsman, mits die 
het eigen charisma voldoende kan verstaan. In bijzondere gevallen kan het bestuur hierover een 
bindend oordeel geven.

Artikel 12 Bestuursvergaderingen

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee van de 
overige bestuursleden zulks wensen, maar tenminste eenmaal per twee maanden. Het bestuur 
wordt daartoe tenminste veertien dagen voor de bijeenkomst door de secretaris bijeengeroepen;

2. De vergaderingen worden gehouden op de plaats waar de vereniging gevestigd is, tenzij de 
voorzitter anders besluit.

3. Iedere bestuurder heeft één (1) stem. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige be-
sluiten nemen in dien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig is.
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4. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij verkiezingen van bestuursleden 
worden de voorschriften van de canones 164-179 van het Wetboek van canoniek recht gevolgd.

5. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Voorts kan een bestuurder een schriftelijke 
stemming verlangen. 

6. Onder verantwoordelijkheid van de secretaris worden notulen opgemaakt die tenminste de 
genomen besluiten bevatten.

7. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schrif- 
telijk, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, omtrent het desbetreffende 
voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de 
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening 
door de voorzitter, bij de notulen wordt gevoegd. 

Artikel 13 Vertegenwoordiging

De vereniging wordt vertegenwoordigd door de voorzitter. Bij ontstentenis van de voorzitter 
wordt de vereniging in rechte vertegenwoordigd door de secretaris en de penningmeester van de 
vereniging en wel tezamen. Zijn ook deze verhinderd dan is het bestuur bevoegd een vertegen-
woordiger aan te wijzen.
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5. Bevoegdheden van de kerkelijke overheid

Artikel 14 Bevoegdheden van de kerkelijke overheid

1. Dit charisma is onlosmakelijk met de rooms-katholieke kerk verbonden. Zonder erkenning van 
dit charisma door de rooms-katholieke kerk, zou het werk geen doorgang kunnen vinden.

2. De diocesane bisschop heeft de volgende bevoegdheden:
• het recht van visitatie en toezicht op alle activiteiten van de vereniging;
• het recht van bevestiging van de overeenkomstig art. 11 gekozen geestelijk raadsman;
• het recht om toezicht te houden op het beheer en de besteding van de goederen (financiële 

middelen) overeenkomstig canon 325 van het Wetboek van canoniek recht (1983);
• het recht om de vereniging op te heffen als haar activiteit tot ernstige schade strekt van de 

kerkelijke leer of discipline, of tot ergernis is van de gelovigen (c. 326 §1);
• een wijziging van de statuten goedkeuren;
• een wijziging van het document charisma van het huisgezin van God afkeuren;
• de bevoegdheden die aan hem door het canoniek recht worden verleend.
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6. Beheer en administratie

Artikel 15 Recht voortvloeiend uit de private kerkelijke rechtspersoonlijkheid

1. De vereniging heeft het recht tijdelijke goederen te verwerven en te behouden, deze vrij te 
beheren en vervreemden, overeenkomstig deze statuten en het vigerend canoniek recht en met 
behoud van de bevoegdheden van de plaatselijke ordinaris.

2. Zij heeft het recht bijdragen, subsidies, giften, erfstellingen en legaten te verwerven, indien 
deze zijn aanvaard door het bestuur. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voor-
recht van boedelbeschrijving.

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van register-
goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting “huisgezin van God” zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor een schuld met een ander verbindt, mits een dergelijk besluit wordt genomen met algemene 
stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met behoud van de bevoegdheden van de 
plaatselijk ordinaris.

4. Van degenen die een beroep doen op de begeleiding van dit charisma wordt een gave gevraagd 
als bijdrage in het levensonderhoud van de leden en de kosten van de vereniging (richtbedrag).

Artikel 16 De stichting “huisgezin van God”

1. a. De stichting “huisgezin van God” is een stichting naar Nederlands recht en maakt deel uit 
van de private vereniging “huisgezin van God”.
1.b. De stichting werft fondsen en beheert goederen ten behoeve van het apostolaat van de 
vereniging.
1.c. De statuten van de stichting dienen in overeenstemming te zijn met de statuten van de 
vereniging.
1.d. Het bestuur van de private vereniging van christengelovigen “huisgezin van God” vormt 
tevens het bestuur van de stichting.

2. Van degenen die een beroep doen op de begeleiding van dit charisma wordt een bijdrage 
verwacht voor de instandhouding van de vereniging en het levensonderhoud van de leden (rich-
tbedrag). 
De stichting “huisgezin van God” beheert een fonds ten behoeve van wie het richtbedrag niet kan 
betalen en een beroep wenst te doen op de  begeleiding van “La Vie”. Wie hulp vraagt kan een 
verzoek indienen gebruik te mogen maken van de financiële middelen van het fonds “huisgezin 
van God“, dat bijdragen verzamelt van mensen die met dit charisma sympathiseren.

3. In overleg met de voorzitter beoordeelt de penningmeester aanvragen om financiële steun voor 
degenen die het richtbedrag niet kunnen betalen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid over het 
al dan niet toekennen van een toelage berust bij het bestuur.
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7. Statutenwijziging en opheffing

Artikel 17 Statutenwijziging

Statutenwijzigingen van de vereniging of van de stichting moeten worden goedgekeurd door het 
bestuur en de instemming verkrijgen van de voorzitter; de statutenwijziging treedt in werken 
na goedkeuring door de diocesane Bisschop (vgl. c. 322 §2). Van een statutenwijziging van de 
statuten van de Stichting wordt een notariële akte opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk 
bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

Artikel 18 Opheffing en ontbinding

1. De vereniging kan worden opgeheven door een beslissing van het bestuur en de overige ge-
wone leden van de vereniging, met tenminste tweederde van de stemmen.

2. De vereniging kan worden opgeheven door de diocesane Bisschop overeenkomstig art. 14, n. 2 
van deze statuten.

3. a. In geval van opheffing worden de goederen en financiële middelen aangewend voor een doel 
dat gelijkend is op het doel van het “huisgezin van God”, naar het oordeel van het bestuur. 
3.b. Bij opheffing van de vereniging, kan de stichting “huisgezin van God” worden samengevoegd 
met een rechtspersoon die een gelijkaardige doelstelling heeft; anders worden de statuten van de 
stichting zo gewijzigd dat de gelden ter beschikking kunnen worden gesteld van goede doelen in 
de geest van het doel van het “huisgezin van God”.

Artikel 19 Algemene bepaling

In gevallen waarin niet is voorzien beslist het bestuur.

Goedgekeurd te Haarlem, 

Jozef M. Punt,
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Diaken E. Fennis,  
Kanselier
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DECREET

Aangezien 
• het aan de christengelovigen toekomt om door het aangaan van een onderlinge private 

overeenkomst verenigingen op te richten (vgl. c. 299 §1);
• de leden van het “huisgezin van God” het verzoek aan ons hebben voorgelegd om een goed-

keuring als private vereniging;
• de voornoemde vereniging binnen de grenzen van ons bisdom is gevestigd (vgl. cc. 322 §1 en 

312 §1, n. 3) en vruchtbaar werkzaam is;

verlenen wij hierbij goedkeuring aan de vereniging 

 
“huisgezin van God” 
 
en aan de statuten die aan dit decreet zijn gehecht

en wij verlenen aan deze vereniging private rechtspersoonlijkheid en het predikaat  
“rooms-katholiek”,  in overeenstemming met de canones 300 en 322 van het Wetboek van Canon-
iek Recht.

Gegeven te Haarlem, 

Jozef M. Punt,
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Diaken E.Fennis,
Kanselier


