DOMINICAANSE LEKENGEMEENSCHAP NEDERLAND
Jaarverslag 2019
1. Algemeen
Dit jaar bestond de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland 20 jaar. We stonden er bij stil
tijdens de opening van het seizoen en blikten terug op de afgelopen 20 jaar. We vierden dit feit
tijdens de professieviering in oktober. En we besteedden er aandacht aan met video-opnamen
voor de site, waarin een aantal leden laat zien wat religieus leven als lekendominicaan voor hen
betekent. De eerste twee presentaties staat inmiddels op de site.
2019 was voor het bestuur een intensief jaar We rondden de visitatiegesprekken met de regio’s af.
We evalueerden de huidige overlegstructuur met regiovertegenwoordigers. We bezonnen ons op
onze vorming en we rondden de financiën van het jaar 2017 en 2018 af. De samenwerking met de
kascommissie verliep voorspoeding. Dat alles bracht rust.
In april overleed Louis Spies. Op 24 april namen we afscheid van deze diep-religieuze maar ook
eigenzinnige medebroeder. In oktober deden twee nieuwe leden professie in onze gemeenschap,
een lid stapte over van de Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen naar de onze en één lid
bekrachtigde haar professie.
De Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland bestaat nu uit 62 leden, van wie 51 hun
professie hebben bekrachtigd. Daarnaast zijn er 5 aspiranten. Eén lid verliet de DLN en vond in de
PKN een nieuw religieus thuis als predikant.
Er zijn vijf regionale gemeenschappen: Regio Oost met 20 leden en 2 aspiranten, Regio ArnhemNijmegen met 11 leden, Regio Midden (Utrecht e.o.) met 11 leden, Regio Rijnmond met 10 leden
en 1 aspirant en Regio Zuid met 10 leden en 2 aspiranten.
1. Bestuur
Door de verminderde draagkracht van het bestuur is Gerard van Etten, als ervaren oudbestuurslid, eind 2018 bereid gevonden assistentie te verlenen door mee te denken en praktische
klussen op zich te nemen. Wij zijn daar blij mee. Hij rondt zijn werkzaamheden af met de
jaarvergadering.
Het bestuur kwam in het afgelopen jaar 10 keer bij elkaar. We stuurden 4 nieuwsbrieven. We
vergaderden als bestuur 2 keer met afgevaardigden van de regio’s om een aantal beleidspunten
door te praten. E.e.a. komt terug bij de verschillende thema’s van dit verslag.
Op 7 december namen we afscheid van onze promotor Gerard Braks. Hij treedt vanwege zijn
leeftijd terug om het rustiger aan te kunnen doen. We danken hem zeer voor zijn inzet. Met het
provincialaat zijn we in gesprek over een opvolger.
We legden enkele huisbezoeken af en verzorgden samen met andere leden de uitvaart van Louis
Spies. Daarnaast werden door onze voorzitter verscheidene gesprekken met kandidaat-aspiranten
gevoerd. Dit leidde tot de toelating van vijf nieuwe aspiranten. De voorzitter voerde een aantal
gesprekken met het uitgetreden lid.
We vergaderden twee keer met de andere takken van de Orde in het Dominicaans Besturen
Beraad. Frits en Anneke vertegenwoordigen de DLN daarin. Het jaarlijkse reguliere overleg met
het provincialaat vond plaats op 12 december 2019.
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Er waren bestuursleden aanwezig bij de priesterwijding van Stefan Mangnus en de viering van de
eeuwige professie van Michael-Dominique Magielse. We namen afscheid van oud-bestuursleden
van de dominicanessen van Neerbosch: zr. Angèle Schamp en zr Joy van der Werf. En we
verwelkomden de nieuwe bestuursleden zr. Regina Mattens (algemene overste), zr. Thérèse
Mentink en zr. Holkje van der Veer.
Bestuursleden woonden de uitvaart van Leo de Jong en van Jan Nieuwenhuis bij.
3. Gemeenschap
3.1. Landelijk
3.1.1. Landelijke bijeenkomsten
In 2019 bleef de deelname aan de landelijke dagen stabiel. Tijdens de etmalen was ongeveer 2/3
van het aantal leden aanwezig. Bij de opening van het seizoen eveneens. Bij de twee
vormingsdagen in december en juni was dat ruim de helft.
Over de retraites en vormingsbijeenkomsten blijft de gemeenschap uitermate positief. De dagen
worden als inspirerend en vormend ervaren en dragen bij aan de onderlinge verbondenheid.
Er zijn wel enkele aandachtspunten meegegeven tijdens de landelijke dag over de vorming op 7
december 2019. Zie verder punt 5: Vorming.
Het bestuur brengt dank aan de regio Utrecht voor het verzorgen van de afsluitende vieringen.
3.1.2. Talentenbank
In 2018 besloten we een overzicht te maken van ieders talenten met een systeem via de cirkel.
Mart de Regt was bereid dit te doen. Veel leden hebben hun beschrijving van wat ze willen en
kunnen nog niet aangedragen. Mart komt tweemaal per jaar met een update.
3.1.4. Gezamenlijk eigen liedboek
Tijdens de jaarvergadering van februari 2018 besloten we te komen tot een gezamenlijk eigen
liedboek voor intern gebruik. Doel ervan is om als gemeenschap tijdens onze ontmoetingen te
putten uit liederen die we allemaal (leren) kennen. Frits Muller en vooral Leny Beemer hebben
inmiddels en groot aantal liederen met notenbeeld verzameld. Hans Beemer heeft ze voorzien
van een concordantie. Elke regio heeft een contactpersoon aangewezen die een Ms-Office /
Acces-licentie krijgt die toegang geeft tot het bestand.
3.1.5. Bijdragen via de cirkel.
In de adventsperiode werden we verrast met een meditatieve cyclus onder de titel “lied van
verlangen-tonen van hoop” waarin de klassieke O-antifonen op verschillende muzikale manieren
ten gehore werden gebracht.
3.2. Regio’s
3.2.1.Visitatiegesprekken
Het bestuur heeft in het beleidsplan voor 2018- 2022 aangegeven binnen twee jaar in alle regio’s
een visitatie te houden Die gesprekken zijn inmiddels afgerond. We maakten een algemeen
verslag van onze bevindingen en conclusies. Daarin wordt de diversiteit van de verschillende
regio’s zichtbaar, evenals de taken en hindernissen waarvoor elke regio zich gesteld ziet.
Factoren die daarbij een rol spelen zijn afstand, aan- of afwezigheid van een klooster en de
verhouding van leden tot dat klooster, het feit of er binnen de regio ook andere verbanden spelen
en de keuzes die de leden van een regio maken. Dat stuk ligt tijdens de jaarvergadering voor ter
kennisname.
3.2.2.Overleg met regio-afgevaardigden.
Om essentiële thema’s te doordenken neemt vanuit elke regio iemand deel aan het halfjaarlijks
overleg met het bestuur. In april en november kwamen we bijeen. Het bestuur ervaart dit overleg
als een moment van nadere reflectie en als een klankbord. Dat is stimulerend.
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We spraken ook af dat het bestuur probeert de stukken voor dit overleg vier weken voorafgaand
aan de bijeenkomst toe te zenden. Dat geeft de leden uit de regio gelegenheid om eventueel de
afgevaardigden hun commentaar mee te geven. Dat lukte niet altijd met alle stukken, maar ons
streven blijft om stukken tijdig toe te sturen.
We stonden nog eens stil bij het doel van deze bijeenkomsten: een onderwerp uit te diepen en zo
een klankbord te zijn voor het bestuur. Dat leidt tot meer overwogen voorstellen van het bestuur
die ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
Belangrijkste thema’s die aan de orde kwamen waren: de gang van zaken in de verschillende
regio’s, de beleggingen, een voorstel in het kader van ons twintigjarig bestaan om naar buiten te
treden met enkele korte videofilmpjes van leden over wat hen gelovig bezighoudt, het contact met
niet actieve leden, de conclusies uit de visitatiegesprekken en de evaluatie van de huidige
overlegstructuur. Over dit laatste onderwerp is een stuk meegezonden om te bespreken tijdens de
jaarvergadering.
4. Zending
4.1. Individuele Zending
Het is verheugend te zien hoeveel mensen op allerlei fronten in de eigen regio of op de eigen
werk- of woonplaats actief bezig zijn de blijde boodschap uit te dragen. Dat stemt dankbaar.
In 2016 spraken we af dat we vaker elkaars talenten en ervaringen als predikers bespreekbaar
zouden maken tijdens de vormingsbijeenkomsten. Het delen van die ervaringen bleek inspirerend.
Dit punt krijgt aandacht, maar die aandacht zou nog wat meer nadruk mogen krijgen.
4.2. Zending als gemeenschap
Evenals vorig jaar is er op het gebied van zending in kleine verbanden samengewerkt: DLN-leden
met elkaar, DLN-leden met broeders en/of zusters, DLN-leden met dominicaans betrokken
mensen in projecten en parochies. In het Rijnmondberaad, de Andreascommuniteit in Utrecht en
de Kloosterhof in Zwolle gebeurt dit vanuit een vast overleg.
Daarnaast werken verschillende leden individueel samen met anderen in eigen plaatselijke
parochie of andere maatschappelijke, culturele of religieuze verbanden.
Op de landelijke dag op 7 december is een voorstel gedaan om te bezien of en hoe we als DLN
meer op de actualiteit kunnen reageren. We bespreken dit tijdens de jaarvergadering 2020.
(bijlage over de vorming)
4.3. Zending en social media
Het is ons twee jaar geleden niet gelukt om twee mensen te vinden die rond ons werk op social
media de trekkers willen zijn. We stelden vast dat zaken zich hierin niet laten dwingen. We
besloten tijdens de jaarvergadering 2019 om dit punt permanent op de agenda te zetten van de
regionale samenkomsten. Hopelijk kunnen we elkaar ideeën aandragen en elkaar stimuleren over
specifieke onderwerpen iets te schrijven.
Enkele leden zijn door de webmaster uitgenodigd om een aspect van hun leven en werken te
belichten. Inmiddels heeft een aantal leden hier gehoor aan gegeven. We hopen dat er nog velen
zullen volgen.
Ook werkt een groepje uit ons midden mee aan de radio miniatuurtjes die via Arjan Broers door de
KRO worden uitgezonden. We zijn daar blij mee.
Tenslotte hebben zes mensen – zoals boven beschreven - een kleine video-opname gemaakt
waarin ze laten zien wat religieus leven als lekendominicaan voor hen betekent.
Ondanks het feit dat we er zelf niet aan trekken, gebeurt er dus het nodige. Dat verheugt ons.
We hopen dat onze bijdragen doorgaan en we zo steeds meer van ons laten horen en zien.
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5.

Vorming

5.1. Studiedag over de vorming
Op 7 december bespraken we als gemeenschap onze vorming. Vooraf schreef het bestuur een
notitie, waarbij o.a. de inzichten van het internationale congres van de lekendominicanen (ICLDF)
als inspiratiebron dienden. Dat stuk is met vertegenwoordigers van de vormingscommissies en de
denktank besproken. Op basis daarvan bereidden Leny, Marijke en Wilma de studiedag voor.
De resultaten van de studiedag zijn in het beleidsstuk verwerkt. Omdat er op enkele punten een
beslissing moet worden genomen leggen wij dit stuk voor aan de Algemene Leden Vergadering.
Daarna kunnen vertegenwoordigers van de drie vormingscommissies en de denktank een
samenhangend programma op hoofdlijnen maken voor de drie vormingsgroepen.
Elke commissie maakt zelf de plannen concreet.
5.2. Informatiemap.
De informatiemap wordt met zekere regelmaat aangevraagd en toegezonden. In een aantal
gevallen leidt een telefoongesprek over deze informatie tot verdere kennismaking en uiteindelijke
deelname aan de initiatieperiode. Daaraan nemen vanaf september vijf aspiranten deel. Op dit
moment zijn er nog geen kandidaten die het traject voor initiatie in 2020-2021 willen ingaan.
Wel staan gesprekken gepland met mensen die de informatiemap hebben ontvangen.
5.2. Verslag van de Commissie Initiële Vorming.
In het seizoen van 2018- 2019 zijn we met vier aspiranten gestart met het initieel jaar.
Margot van Veen, Corinne van Nistelrooij en Monique en Remco van Dijk-Landsman.
Er zijn vier bijeenkomsten geweest, die plaatsvonden op diverse Dominicaanse locaties. Elke
bijeenkomst stond in het teken van één van de vier pijlers van de Dominicaanse spiritualiteit.
De eerste bijeenkomst betrof een etmaal in Huissen met als thema gebed en contemplatie. Het
blijft een goede keuze om hier een etmaal aanwezig te zijn. De rust en de contemplatieve
omgeving brengt mooie gesprekken met elkaar voort; waarom zitten ze hier en wat heeft hen op
deze weg gezet?
De tweede bijeenkomst was met pater Leo De Jong in Voorschoten. Het thema was “leren en
vorming”. We hebben enorm genoten van zijn dynamische passie voor Mystiek op straatniveau
en werden tot het uiterst geboeid. Met dankbaarheid aan deze bijzonder geleerde mens denken
we aan hem terug.
In de derde bijeenkomst met de zusters van Bethanië in Delft met het thema “Gemeenschap”
werd het religieuze leven in gemeenschap van de zusters naast die van de dominicaanse leek
gezet. Daaruit kwam o.a naar voren dat het niet zo makkelijk is om in te kunnen groeien binnen de
DLN.
Tot slot waren wij te gast in Nijmegen met het thema “zending”. We zijn in gesprek geweest met
onze medebroeder Hans Hamers die pastoraal werker is in de Effataparochie. En er kwam de
eigen zending ter sprake.
Daarnaast hebben de aspiranten die konden deelgenomen aan het etmaal in maart met de DLN.
Twee aspiranten hebben in het eindgesprek aangegeven professie te willen doen – Corinne en
Margot. De professieviering vond op 27 oktober plaats in het klooster in Huissen.
Monique van Dijk-Landsman gaf vanaf het eerste contact met de DLN al aan dat zij niet zeker was
over haar keuze voor de DLN, want haar hart ging ook uit naar de franciscaanse beweging.
Ze heeft in het slotgesprek aangegeven dat de DLN in ieder geval niet haar bestemming gebleken
is. Daarentegen heeft Remco van Dijk aan het bestuur gevraagd om een nieuw civ-jaar.
In mei 2019 heeft Herman afscheid genomen van de CIV. Voor hem werd het te zwaar naast zijn
andere activiteiten. Wij, Aart en Mirjam hebben zijn inzet erg gewaardeerd en vinden het jammer,
maar respecteren natuurlijk zijn besluit. Zijn gedichten en boekenkisten die hij trouw meenam naar
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Huissen zullen wij missen. De aspiranten konden daarin naar hartenlust snuffelen in een
behoorlijke hoeveelheid dominicaanse literatuur.
Ineke van Cuijk is in de CIV direct van start kunnen gaan en wij Aart en Mirjam waarderen haar
inzet. In september 2019 hebben de nieuwe aspiranten zich voorgesteld aan de gemeenschap en
zijn we van start gegaan met vijf kandidaten, te weten Janet Moeijes, Joke Schakenraad, MarieJose Dusseldorp, Henk Rikkengaa en Remco van Dijk.
Mirjam Lemmers, Ineke van Cuijk en Aart Geervliet
5.3. Verslag van de Commissie Voortgezette Initiële Vorming
“Tussen professie en bekrachtiging”
De deelnemers aan het driejarig traject van de Voortgezette Initiële Vorming komen uit
verschillende jaargroepen. Dat heeft tot gevolg dat na elke professieviering in oktober de
samenstelling van de groep verandert.
Wegen van ontwikkeling voor de lekendominicanen
1.Bijeenkomsten VIV: hiervoor zijn twee dagen per jaar beschikbaar
a. Ontmoetingsdagen: uitwisseling van ervaringen
b. Etmalen van verdieping door middel van Thema’s
2. Landelijke vormingsdagen
3. Regionale bijeenkomsten
4. Samenwerking met ervaren dominicaanse mensen
Maatjes-project in 2019:
André van Montfort - Dolf Niessen / Dominicus Kamsma - Marianne Merx / Hans Hamers - Dorry
de Beyer / Angela Nguyen - René Dinklo / Marja - heeft het verzoek voorgelegd aan Holkje van
der Veer / Antoinette Jacobse - Jacqueline Huizinga / Wilma Schuring - Ineke van Cuijk /
Suzanna Louwerse - Leny Beemer / Ineke van de Par- een pater Jezuïet.
Het is uitermate zinvol om minstens één dag per seizoen samen te komen met andere VIV'ers,
met name door het gesprek over bewustwording van de beweegredenen tot aansluiting bij de DLN
en wat dat voor je betekent. Er is ruimte om “aan te komen”, om viv-ers te leren kennen die niet in
"jouw" jaar zitten. En zo op een vertrouwelijke manier ruimte-scheppend de diepte in te gaan.
Om te ontdekken waar jij en de ander staan in de groei naar bekrachtiging. Daarbij is er één
etmaal in de twee jaar om met elkaar te reflecteren op weg naar bekrachtiging. Zo blijft het ook
een doorgaande weg voor alle VIV-ers. Ook als je in de 2e of 3e jaar VIV zit.
Een ervaring verwoord: ‘In een ontmoetende atmosfeer was gekozen voor een verademende
minimale structuur, waarbinnen aan de hand van oude woorden uit de dominicaanse traditie veel
ruimte ontstond voor een diepteverkenning in ieder van ons.’
In het afgelopen jaar was er een bijeenkomst van een dag in maart en een etmaal in november.
Opnieuw kregen de vier pijlers van de orde de aandacht.
Ook werd er opnieuw stilgestaan bij de regel van Montreal en het directorium van de DLN.
In het etmaal van november stond centraal de vraag:
Is de DLN een gezonden gemeenschap of een gemeenschap van gezondenen?
Hoe treden we dan … van binnen naar buiten.
In het afgelopen jaar namen we afscheid van de begeleiders Loes Belt en Hans Bouman. Ook
voor de VIV is het van belang dat er continuïteit geboden kan worden, zowel in de begeleiding als
in de aanwezigheid van de deelnemers.
Nb.: de dagen van de VIV dienen ook in het jaarplan te worden opgenomen.
Loes Belt en Yvon Westhuis
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5.4. Verslag van de Commissie Permanente Vorming
1e helft 2019
‘Ontmoeting met het vreemde’
De eerste helft van 2019 hebben we nog gewerkt met het meerjarig thema ‘ontmoeting met het
vreemde.’ Tijdens het etmaal in maart in Huissen hebben we stil gestaan bij onze eigen interne
omgang met de liturgie, onze eigen vieringen. ‘Worstelen met de Traditie’ hebben we dit
genoemd. Centraal stond het verhaal van de worsteling van Jakob bij de Jabbok. In verschillende
gespreksrondes (worstelrondes) hebben we geprobeerd om de betekenis die de vieringen voor
ieder van ons heeft te achterhalen en met elkaar daarover in gesprek te gaan. De verschillen die
er intern zijn omtrent opvattingen en beleving van het vieren binnen onze gemeenschap konden
besproken worden met elkaar, met respect voor ieders standpunt. Het onderlinge broeder- en
zusterschap heeft eenieder hoog in het vaandel staan, waardoor de verschillen in opvatting over
het vieren gerespecteerd en geaccepteerd werden.
De dag van vergaderen en ontmoeten in juni in Utrecht had als thema: Hoe verbind je (nieuwe)
vormen die hun basis hebben in de Traditie met dat wat in de samenleving leeft? Hoe ga je om
met wat je overgeleverd is? Dit onderwerp kwam voort vanuit het gegeven dat mensen zich
voortdurend proberen te verhouden tot dat wat zich aan (ingrijpende) situaties voordoet in de
samenleving en die de vanzelfsprekendheid van ons leven doorbreken.
We hebben Arjan Broers gevraagd om hierover een inleiding te houden en daarna zijn we in drie
groepen uit elkaar gegaan om dit verder toe te spitsen op concrete thema’s of situaties waarbij
leden van de DLN betrokken zijn (geweest). Karin Bornhijm en Marianne Merkx m.b.t. hun
bijdrage aan het kerkasiel in Den Haag; Marijke Besteman m.b.t. de allerzielenviering i.s.m. de
gemeente, Dela en de kerk; Hans Hamers m.b.t. de inzet vanuit de Dominicusparochie Nijmegen
voor het klimaat / milieu. Deze bijeenkomst was de laatste in het kader van het meerjarig thema
‘ontmoeting met het vreemde.’
2e helft 2019:
Zorgen voor de ziel
Tijdens het etmaal in oktober in Huissen hebben we een start gemaakt met het nieuwe jaarthema
‘zorgen voor de ziel.’ Onder de bezielende leiding van Marga haas hebben we gekeken naar hoe
wij ons verhouden tot de ‘levensdruk’ die veel mensen ervaren (ook in onze gemeenschap) van
presenteren, produceren en consumeren en het doorgeschoten streven naar gelukkig zijn. Hoe
verhoudt zich dit tot ‘leven vanuit genade’ zoals we dat in onze Traditie tegenkomen. Wat heeft
onze Traditie daarin te bieden? Aan de hand van film (van Dirk de Wachter), bijbelverhalen
(Legioen uit Marcus en het verhaal over de bruiloft van Kana), schrijfmeditatie en een tekst van
meister Eckhart over het loslaten van eigenwilligheid, hebben we dit thema verder verkend.
De studiedag in december in Utrecht stond in het teken van de vorming. In 2019 bestond de DLN
20 jaar en in het kader daarvan hebben we onze eigen vorming onder de loep genomen: zowel de
CIV, CVIV en de CPV zijn in supgroepen besproken.
5.5. Cursus verkondiging
In het voorjaar werd door Jan Groot een cursus Verkondiging gegeven aan negen leden van onze
gemeenschap. De deelnemers kwamen uit verschillende regio’s. De betrokkenen waren blij met
alles wat werd aangeboden. Daarnaast leerden de groepsleden, die afkomstig zijn uit het hele
land, elkaar ook nader kennen. De verscheidenheid van de deelnemers maakte de cursus tot een
kleine ontdekkingsreis. Dat versterkt de onderlinge verbondenheid.
We stellen vast dat het goed is om een groep leden met een specifieke wens op het gebied van
vorming of deskundigheidsbevordering regelmatig een aanbod te doen. Het verhoogt de kwaliteit
van ons werk en doet de onderlinge verbondenheid groeien.
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6.Contacten en commissies
6.1. Commissie facilitaire zaken
Margreet van Wijk heeft om gezondheidsredenen haar functie binnen de Commissie Facilitaire
Zaken neergelegd. Enkele mensen hebben zich bereid verklaard om beschikbaar te zijn om Jakob
te assisteren.
6.2. Commissie Wijze Mensen
In 2019 bekrachtigde één lid van onze gemeenschap haar professie. De commissie Wijze Mensen
bestond uit Els van der Ree en promotor Gerard Braks. Het gesprek verliep naar tevredenheid.
6.4. De kascommissies
In februari 2019 sprak de Algemene Leden Vergadering haar vertrouwen uit in de penningmeester
betreffende het financieel beheer over 2017. In juni 2019 adviseerde de kascommissie 2018 om
de penningmeester decharge te verlenen, wat geschiedde. De kascommissie 2019 bestaat uit
André van MOntfort, Dominicus Kamsma en Antoinette Jacobse.
7.

Landelijke contacten met andere takken van de Orde

7.1. Dominicaans Besturen Beraad
Het Dominicaans Besturen Beraad vergaderde in maart en oktober. We stelden het thema vast
voor de gezamenlijke studiedag van alle geledingen van de Orde. We spraken met het bestuur
van het DPN over hun beleid, jaarrekening en begroting. We wisselden uit wat er leeft in ieders
achterban.
7.2. Contacten met de Nederlandse provincie van de dominicanen
Wij spraken op12 december met het provincialaat. Aan de orde kwam de vraag hoe het in de
beide geledingen gaat, we bespraken de benoeming van een nieuwe promotor voor de leken
en we besloten onze achterban het plan voor te leggen om een gezamenlijke dag te organiseren
waarin we nadenken over de toekomst van dominicaans Nederland.
7.3. De jaarlijkse studiedag met alle takken van de Orde
Op 6 april vond in Voorschoten, in opdracht van de DBB, de landelijke studiedag van alle takken
van de Orde plaats. De zusters organiseerden de dag. Het thema was ‘tradities, rijkdom of ballast”.
Met een mooie en gedegen inleiding van Joy van der Werf werd de dag geopend. Daarna volden
vier getuigenissen van mensen van de verschillende takken van de Orde, die elk een eigen licht
op het thema wierpen. Na een goed gesprek in groepen werd de dag afgesloten met een korte
viering. De volgende gezamenlijke ontmoeting vindt plaats op 28 maart in het huis van Diminicus
in Utrecht. De DLN bereidt de bijeenkomst voor.
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8.

Internationale contacten

Van 4 tot 10 oktober 2018 vond in Fatima in Portugal het Third International Congress of Lay
Dominican Fraternities plaats. De Akten daarvan bevatten vooral aanbevelingen.
De Akten zijn in het Engels1. Deze hebben geleid tot één wijziging in de Regel, nl. het feit dat de
voorzitter door de Algemene Leden Vergadering moet worden gekozen. De Verklaring van de
Magister – n.a.v. het congres en horende bij de gewijzigde Regel – bevat interpretaties van de
regel die we graag met de gemeenschap willen bespreken.
De voorzitter heeft, met hulp van Karin Bornhijm als contactpersoon internationale contacten en
aanwezig bij het congres van de ICLDF, een praatstuk voor het bestuur opgesteld, dat in het
najaar in het bestuur is besproken. In april zal het bestuur een stuk ter bespreking voorleggen aan
de regio-afgevaardigden. In juni hopen we er met de hele gemeenschap over van gedachte te
wisselen.
Het congres vraagt van ons tevens om na te denken over de verbetering van de wereldwijde
onderlinge communicatie, gebed, gerechtigheid en vrede en de zorg voor de schepping.
9. Commissies en hun leden; contactpersonen.
In 2019 waren de volgende commissies en contactpersonen actief:
-

De Commissie Initiële Vorming

-

De Voortgezette Initiële Vorming

-

De Commissie Permanente Vorming
De denktank

-

De Commissie Facilitaire zaken
De commissie Wijze Mensen
Bidzusters

- Mirjam Lemmers, Aart Geervliet en
Herman Stessens wiens functie in mei
werd overgenomen door Ineke van Cuijk
- Yvon Westhuis en Marijke Besteman
(beiden invallers)
Sipke Draisma en Suzanna Varszegi zijn
vanaf 2020 de begeleiders
- Roy Clermons en Wilma Schuring
- Dorry de Beijer, Leny Beemer. Jan van
Hooydonk, José van der Torre en –
namens het bestuur- Marijke Besteman
- Jacob van der Beek en Margreet van Wijk
- Gerard Braks en Els van der Ree
- Karin Bornhijm, Marianne Merkx en Els
van der Ree. Deze groep is nu opgeheven.
- Gerard van Etten

Promotor voor het zichtbaar maken
van dominicaans leven en werken
Talentenbank
Website
-

- Mart de Regt
- Jan van Hooydonk, Sipke Draisma en Karin
Bornhijm
- Sipke Draisma

Commissie communicatie

Tenslotte
Het bestuur kijkt terug op een intensief jaar. Er is voldoening over het goede dat door de inzet van
velen tot stand is gekomen. We danken ieder die hieraan met zijn of haar activiteiten of steun
heeft bijgedragen van harte.
Zwolle, januari 2020
Het bestuur: Marijke Besteman, penningmeester, Anneke Grunder, voorzitter
Frits Muller, secretaris, Gerard Braks, promotor
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http://www.fraternitiesop.com
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