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Kapittel 

Elke orde of congregatie heeft grondbeginselen, een soort wetboek, constituties 
of constitutiën genaamd. Aan de hand van die constituties, leven religieuzen. 
Een Congregatie valt kerkrechtelijk onder een bisdom of onder de paus 
(pauselijk recht). 
De Congregatie valt onder pauselijk recht. Dat betekent dat wanneer de 
Congregatie iets gewijzigd wil hebben in haar constituties (in haar grondwet), 
daarvoor toestemming in ‘Rome’ gevraagd moet worden. 
  
In de constituties van de Congregatie DMJ is dus heel veel vastgelegd. Zo is 
onder meer vastgelegd dat er een Algemeen Bestuur (bestaande uit een Algemene 
Overste en vier Raadzusters) aan het hoofd van zo’n Congregatie moet staan. Ook 
is vastgelegd dat de bestuurstermijn zes jaar is en uit hoeveel zusters het bestuur 
dient te bestaan. 
  
Eens in de zes jaar wordt er een nieuw Algemeen Bestuur gekozen. Dat kiezen 
gebeurt door kapittelleden. Zij kunnen een nieuw Algemeen Bestuur kiezen uit 
àlle zusters. Kapittelleden zijn de zusters uit het zittende bestuur (ex-officio-leden) 
plùs gekozen zusters uit zowel Nederland als uit Indonesië. Samen vormen zij het 
Kapittel*, dat niet alleen een nieuw Algemeen Bestuur kiest, maar vooral ook de 
beleidslijnen uitzet voor de komende bestuursperiode. Het is aan het nieuw 
gekozen Algemeen Bestuur om dat beleid uit te voeren. Maar dat doet zij pas 
nadat ze hebben gehoord van het scheidende Algemeen Bestuur hoe zij het 
uitgezette beleid van zes jaar geleden, vorm hebben gegeven. Het scheidende 
Algemeen Bestuur legt dus verantwoording af en kàn de kapittelleden ook 
adviezen geven voor de toekomst. Het is aan het Kapittel of zij hier iets mee doet 
of niet. 

Zoals gezegd, worden de kapittelleden gekozen uit alle Nederlandse en 
Indonesische zusters. Met uitzondering van zusters die op medische gronden 
niet meer in staat worden geacht als kapittellid gekozen te worden of om zelf te 
kiezen.  Het aantal gekozen kapittelleden is meestal enigszins in verhouding met 
het aantal zusters in de Congregatie. 
Voordat de meerdaagse vergadering begint (het eigenlijke Kapittel!*) is er al 
veel gebeurd. 



Het zittende Algemeen Bestuur dient goed vast te leggen hoe zij het beleid heeft 
uitgevoerd. Dat doen zij middels het maken van zorgvuldige verslagen op 
allerlei terreinen. Variërend van hoe zij de spiritualiteit vorm gegeven heeft tot 
aan de financiën en alles wat daar tussen zit. 
  

Het eerstvolgende Kapittel is omstreeks mei 2023. 

* Met het woord Kapittel wordt zowel de raad van kapittelleden, als de 
vergadering zelf aangeduid. Het Kapittel (raad) is het hoogste gezagsorgaan 
binnen de Congregatie vanaf het moment dat de kapittelleden gekozen zijn tot 
dat het Kapittel (vergadering) ten einde is.  
De kapittelleden vertegenwoordigen alle zusters van de Congregatie.  
Alle kapittelleden zijn gelijk aan elkaar.


