DOMINICAANSE LEKENGEMEENSCHAP NEDERLAND
Jaarverslag 2020
1.Algemeen
2020 was ook voor de DLN het jaar van de coronacrisis. Gelukkig konden we een aantal keren bij
elkaar komen, al vroeg dit wel de nodige vindingrijkheid om het vormingsprogramma aan te
passen en de Algemene vergadering van 10 juli mogelijk te maken. We mochten daarbij rekenen
op de zorgvuldige hulp van de mensen ter plekke, in Huissen en in Utrecht. Tijdens de
vergadering van 10 juli konden we zelfs via Zoom én met mensen ter plekke vergaderen, dankzij
de grote inzet van een vrijwilliger daar.
Ondanks het feit dat het coronavirus ons beperkingen oplegt hebben we bestuurlijk een aantal
dingen kunnen realiseren. We verwerkten een aantal beslissingen die we al eerder in de
Algemene Leden Vergadering namen in ons directorium. Daarin werden ook besluiten van het
congres van de ICLDF (International Counsel of Lay Dominican Fraternities) in 2018 verwerkt
evenals enkele beslissingen van de Magister, opgenomen in de Algemene Verklaringen na
afsluiting van het internationale congres (2019). We bespreken het in de A.L.V. van februari 2021.
In het begin van het jaar werd een werkgroep Vorming in het leven geroepen. Deze werkgroep
heeft een nieuw vormingsplan gemaakt. Het resultaat zal in februari 2021 aan de leden worden
voorgelegd.
Op 30 juli 2020 overleed Corrie Plaisier. Op 6 augustus namen we in kleine kring afscheid van
haar.
Zij was vanaf de oprichting van de DLN een betrokken lid van onze gemeenschap en jarenlang lid
van het bestuur. Zij blijft in onze herinnering als iemand met een scherpe geest, een gulle lach en
een warm hart.
Helaas moesten we ook afscheid nemen van Wilma Schuring en Hans Bouman. Zij hebben de
DLN verlaten. We respecteren hun besluit, maar zullen hen missen.
In oktober deden drie nieuwe leden professie in onze gemeenschap: Janet Moeijes, Joke
Schakenraad en Marie-José Dusseldorp. Suzanna Louwerse bekrachtigde haar professie.
De Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland bestaat nu uit 62 leden, van wie 50 hun
professie hebben bekrachtigd. Daarnaast zijn er 4 aspiranten. Er zijn vijf regionale
gemeenschappen: Regio Oost met 22 leden en 2 aspiranten, Regio Arnhem-Nijmegen met 9
leden en 1 aspirant, Regio Midden (Utrecht e.o.) met 10 leden en 1 aspirant, Regio Rijnmond met
8 leden en Regio Zuid met 11 leden.
2.Bestuur
In februari traden we als nieuw bestuur aan voor een periode van vier jaar. Ook kregen we een
nieuwe promotor, broeder Leo Oosterveen. Yvon Westhuis heeft de functie van secretaris op zich
genomen. Gerard van Etten is penningmeester en André van Montfort heeft de vorming als
aandachtsveld.
We verzorgden samen met andere leden de uitvaart van Corrie Plaisier.
De voorzitter voerde verscheidene gesprekken met kandidaat-aspiranten. Dit leidde tot de
toelating van vier nieuwe aspiranten.
We vergaderden twee keer met de andere takken van de Orde in het Dominicaans Besturen
Beraad. Yvon Westhuis en Anneke Grunder vertegenwoordigen de DLN daarin.
Het jaarlijkse reguliere overleg met het provincialaat vond plaats op 1oktober 2020.
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Anneke Grunder nam, samen met Erik Borgman en Roy Clermons, deel aan een overleg met
vertegenwoordigers van de broeders, Leo Oosterveen en Stefan Mangnus, vertegenwoordigers
van de zusters, Holkje vander Veer en Sara Böhmer over de gezamenlijke zending in de
toekomst.
Er was een bestuurslid aanwezig bij de priesterwijding van Michael-Dominique Magielse en bij de
eeuwige professie van Augustinus Aerssens.
We konden vanwege de coronamaatregelen meestal niet aanwezig zijn bij de uitvaarten van een
aantal broeders en zusters. Wel hebben we via condoleancebrieven blijk gegeven van ons
medeleven.
3. Gemeenschap
3.1. Landelijk
3.1.1. Landelijke bijeenkomsten
In 2020 bleef de deelname aan de etmalen op peil. In maart was – zoals gangbaar – twee-derde
van de mensen aanwezig. In oktober liep dat vanwege de coronapandemie terug naar de helft.
Een aantal mensen durfde vanwege hun kwetsbare gezondheid niet aan het programma deel te
nemen.
De bijeenkomst in juni werd vanwege de beperkingen verplaatst naar juli. We konden vergaderen
met een ruime meerderheid van de leden, deels fysiek aanwezig, deels via het internet met ons
verbonden.
De landelijke opening van het seizoen kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Alle
regio’s organiseerden op hun eigen plek een openingsbijeenkomst. Landelijk was er voor deze
gelegenheid een viering voorbereid. Een aantal regio’s maakte daar gebruik van. Zo vierden we
toch samen. De bijeenkomst in december moest helaas worden afgezegd.
De gemeenschap is blij met het vormingsprogramma. De gekozen thema’s leven. De vormgeving
van het programma is inspirerend en het geheel draagt bij aan onderlinge verbondenheid. Zie
verder punt 5: Vorming.
3.1.2. de gemeenschap en social media
Daarnaast werden digitaal enkele activiteiten ontwikkeld. Jacqueline Huizinga verzorgde in de
veertigdagentijd een reeks waarin de ondeugden van de mens muzikaal werden bezongen en
vervolgens via de meditatie over psalmen ons weer tot deugdelijk gedrag te verleiden. Met Pasen
verzorgde een grote groep leken via de website samen een digitale Paaswake. Die bracht op een
ontroerende wijze verbondenheid tot stand.
Vier leden organiseerden een mooi thuisliturgie project voor de vier adventszondagen. Leden van
alle geledingen werden daarbij betrokken. Het werd een goed geheel waaraan wij allen konden
deelnemen. Zo konden we samen verbonden zijn op weg naar Kerstmis.
Tien DLN-vrouwen verzorgden met steun van Arjan Broers een Pinksternoveen en een
thuisliturgie voor Pinksterzondag bij zonsopgang. Een begeesterend geheel.
3.1.3.Talentenbank
Wij hebben, in overleg met Mart de Regt, een aantal keren geprobeerd de oprichting van een
talentenbank vlot te trekken. Een aantal mensen heeft gegevens ingeleverd, maar velen ook niet.
Wij laten de zaak nu rusten.
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
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van een concordantie. Elke regio heeft een contactpersoon aangewezen. Daarna ontstond er
discussie hoe dit concreet aangeleverd kan worden. Daar is de zaak blijven steken. Het bestuur
gaat dit vlot trekken.
3.2. Regio’s
3.2.1. de ontmoetingen in de regio’s
Het is verheugend te kunnen constateren dat ook in deze moeilijke periode regio’s trouw bij elkaar
zijn gekomen. De frequentie en de opzet verschillen per regio, maar in alle groepen is er aandacht
voor ieders wel en wee en steunt men elkaar. Daarnaast komen thema’s aan bod, soms
voorbereid, soms spontaan, soms n.a.v. en activiteit.
In sommige regio’s ontwikkelt zich ook een vorm van samenwerking rond de zending met (een
deel van) de leden van de regio. De regio Midden is daarvan een krachtig voorbeeld, maar ook in
Zwolle en in Rijnmond wordt hier verder over nagedacht c.q. krijgt dit vorm. (zie verder punt 4)
3.2.2. Overleg met regio afgevaardigden
In het overleg van bestuur en regio afgevaardigden worden essentiële beleidsthema’s samen
doordacht. Het bestuur ervaart dit als heel waardevol. Vanwege de ernst van de pandemie kon de
bijeenkomst in april helaas niet doorgegaan. In november kwamen we in een zoommeeting
samen. Belangrijkste onderwerpen waren de vraag hoe het in de regio’s gaat in coronatijd en hoe
we de onderlinge band in deze tijd kunnen verstevigen. Ook was er aandacht voor de zending in
de toekomst en de taak van de DLN hierin.
De afspraak is gemaakt dat met ingang van 2022 ook de regio’s een kort verslag aanleveren voor
het jaarverslag.
4. Zending
4.1. Individuele Zending
Veel mensen zijn in de eigen regio of op de eigen werkplek of in de eigen woonplaats actief bezig
de blijde boodschap uit te dragen. Dat betreft allerlei terreinen, van diaconie en persoonlijke
gesprekken tot vormingsactiviteiten of het schrijven van artikelen. Het is goed de individuele
zending te blijven doordenken en er bewust mee naar buiten te treden, binnen de eigen geleding,
in dominicaans verband en daarbuiten. We gaan er van uit dat hier in het vormingsprogramma
aandacht voor blijft.
.
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 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.
4.3. Zending en social media
De gemeenschap heeft nu al een paar jaar geen vast persoon die stimuleert dat we meer gebruik
maken van de website en social media. Desondanks groeit de activiteit van onze leden op dit punt
duidelijk. De coronacrisis draagt hier ook aan bij. Zo gaat de medewerking van verschillende leden
aan de radiominiatuurtjes gestaag door. Preken worden op de site geplaatst, evenals bijdragen in
de reeksen ‘Intussen in’ en ‘Tot het heil der zielen’. Rond Pasen en Pinksteren werd door een
grote groep leken meegewerkt aan digitale bezinningsmomenten en vieringen.
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De webmaster, Arjan Broers, heeft veel ondernomen om onze leden te activeren om een bijdrage
te leveren. Het resultaat is ernaar. Dat verheugt ons als bestuur. We hopen dat onze bijdragen
doorgaan en de DLN- gemeenschap zo steeds meer van zich laat horen en zien.
4.4. Zending in samenwerking met de andere geledingen
Op 10 oktober en 23 november vonden gesprekken plaats van drie broeders, twee zusters en drie
leken over de toekomst van onze zending. Het initiatief daartoe werd genomen door het
provincialaat en het bestuur van de D.L.N. Het was het eerste overleg over de toekomst over de
grenzen van de verschillende geledingen heen. Erik Borgman formuleerde voor de 23ste november
enkele grondgedachten ter bespreking. Het waren vruchtbare ontmoetingen die eensgezindheid
op een aantal punten opleverden. De resultaten zijn vastgelegd in een verslag dat in het DLNbestuur is besproken. Dat leidde, met instemming van de provinciaal, tot een notitie die als petitie
is verzonden naar het kapittel De stukken moesten voor 1 januari 2021 binnen zijn. Deze notitie
gaat als bijlage mee met dit jaarverslag. Het heeft al de instemming van enkele broeders.
5. Vorming
5.1. de Werkgroep Vorming
Op 7 december 2019 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. De resultaten van de studiedag zijn in het beleidsstuk
verwerkt. In februari 2020 werd het stuk definitief. Een van de belangrijkste besluiten was dat we
overgaan tot een tweejarig traject van initiatie, alvorens tot professie kan worden overgegaan.
Vervolgens stelde het bestuur een werkgroep in, die op basis van dit beleidsstuk een globaal
vormingsprogramma heeft gemaakt voor de drie vormingscommissies ( initiële vorming,
voortgezette initiële vorming en permanente vorming) dit plan bereikte het bestuur in december
2020. We leggen het in de jaarvergadering ter kennisname aan de leden voor. Daarna maakt elke
commissie haar plannen concreet. In september 2021 kunnen de programma’s dan van start
gaan.
5.2. Informatiemap.
De informatiemap wordt regelmatig aangevraagd en is in 2020 15x toegezonden. Onze online
professieviering leverde drie geïnteresseerden op. In een aantal gevallen leidt een
telefoongesprek over deze informatie tot verdere kennismaking en uiteindelijke deelname aan de
Initiatieperiode. De aanvragen en het vervolg op de aanvraag worden gearchiveerd. Februari
2021 zijn er nog geen kandidaten die het traject voor initiatie in 2021-2022 willen ingaan. Wel
staan gesprekken gepland met mensen die de informatiemap hebben ontvangen. De
informatiemap wordt door de werkgroep Vorming aangepast op basis van de nieuwe opzet van de
vormingsprogramma’s. Tevens worden de artikelen geactualiseerd.
5.3. verslag van de Commissie Initiële Vorming.
In september zijn we gestart met vijf nieuwe aspiranten. Eén kandidaat was afgevallen omdat het
hem niet lukte in zijn jonge gezin voldoende tijd vrij te maken voor de DLN. Wij zijn in het etmaal
27/28 september in het Klooster Huissen met de volgende personen: Remco van Dijk (hij gaat
voor een 2e initieel jaar), Marie-José Dusseldorp, Janet Moeijes, Henk Rikkenga en Joke
Schakenraad. Dit etmaal staat in het teken van kennismaking en willen wij aandacht schenken
aan de pijler Contemplatie.
Thema contemplatie:
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Na een intensieve avond van elkaar wat leren kennen, een glaasje wijn bij de Broeders én een
goede nachtrust, starten we de dag met de Lauden. De morgen staat in het teken van gebed:
Henk Jongerius nam ons daarbij aan de hand. Het was indrukwekkend en veel! Zo veel dat we het
laatste uurtje (11.45/12.30 uur) iedereen rust wilde gunnen, daar was behoefte aan. Na de
maaltijd die wij in de refter met de Broeders nuttigden, stond de middag in het teken van
uitwisseling met elkaar hoe wij dit etmaal ervaarden.
Vol goede moed op naar de volgende bijeenkomst. Een aantal van de aspiranten was aanwezig in
de professie-viering in Huissen, eind oktober. Voor sommigen van bijzondere betekenis.
Thema gemeenschap:
Op 23 november waren wij te gast in de communiteit van Berg & Dal. Na de koffie en een korte
kennismaking met de Broeders, hield Arjan Broers een inleiding over ‘Standbeeld voor de
onbekende Dominicaan’. Wat is Dominicaan-zijn? Na de maaltijd ging het gesprek over ‘hoe vorm
je gemeenschap’. De aspiranten waren zeer onder de indruk van de verhalen van deze oudere
Broeders – hoe kwetsbaar maar ook hoe inspirerend!
Op 7 december was er een studiebijeenkomst in Utrecht waar ook de aspiranten uitgenodigd
waren maar door ziekte en drukte van de decembermaand, was maar één commissielid aanwezig.
Thema studie en vorming:
Op 23 januari 2020 was ons onderkomen bij de Zusters Dominicanessen in Voorschoten. José
van der Torre was samen met Aart Gertvliet de trekker van het ochtendprogramma. Het Leerhuis
Spiritualiteit Rotterdam presenteerde zich met de Dominicaanse Rijnlandse Mystiek. De
gesprekken waren intensief, betrokken, ook ’s middags maar eveneens maakte deze bijeenkomst
Henk Rikkenga duidelijk dat de Dominicaanse weg niet zijn weg is. En snel daarna kregen wij een
uitvoerige brief met zijn motivatie. Met pijn in het hart namen we afscheid van Henk. In de middag
was er een gesprek met zuster Regina Plat, en die zusters maakten toch veel indruk met hun
leefwijze en toekomstbeeld! Iedereen was onder de indruk.
Zowel de jaarvergadering als de retraite ging aan de aspiranten voorbij en toen kwam Corona.
Dat zette het vervolg in een pijnlijk daglicht. De bijeenkomst met de Broeders in Rotterdam werd
gecanceld.
Thema zending:
Er is telefonisch contact geweest, er zijn kaarten gestuurd naar de aspiranten en in mei was er
een (fysiek) gesprek met Joke en Janet over zending met Aart Geertvliet en Ineke van Cuijk. Ook
spraken wij over de definitieve aanmelding. Marie-Jose gaf te kennen i.v.m. Corona niet te willen
reizen en Remco was al een aantal keren niet aanwezig geweest en na contact met Mirjam
Lemmers besloot hij zich terug te trekken. Met Marie-Jose zijn nog afzonderlijke gesprekken
geweest.
Uiteindelijk hebben de drie vrouwen zich via hun brief gemeld voor professie en in een
ontroerende viering (corona-proof) hebben zij professie gedaan op 25 oktober 2020. Drie
geweldige vrouwen waar we heel blij mee zijn.
Inmiddels was de nieuwe groep gestart: 4 aspiraten: Anky van Asselt, Arjan Broers, Giovanni de
Cuba en Sieneke Spiegel. Ondanks corona hebben wij ons uiterste best gedaan om een fysieke
bijeenkomst te plannen omdat ‘kennismaking met elkaar en met de DLN’ erg onder druk kwam te
staan.
Thema contemplatie: Op 23/24 oktober een etmaal in Huissen: na de kennismaking, zeer
indrukwekkend, kon er, door de corona geen nazit zijn. Gelukkig konden we op zaterdag wel naar
de Lauden, eten bij de Broeders en hadden we ’s morgens een bijeenkomst in de Binnenkamer
van Huissen waarbij Henk Jongerius ons ‘voorging’. In het nagesprek kwamen de verhalen waarbij
het opviel dat iedereen elkaar zo veel ruimte gaf. ’s Middags was het wat zoeken aan de hand van
de tekst van Zuster Sara Böhmer (met de after-dinner-dip) maar was er een goede uitwisseling.
Thema studie en vorming: Na veel contact en zoeken naar oplossingen i.v.m. corona konden we
toch op zaterdag 21 november naar Utrecht naar het Huis van Dominicus. ’s Morgens hadden we
een zeer interessante presentatie van de activiteiten daar. Een duidelijk beeld hoe je als Leken
Dominicaan present kunt zijn. Na de lunch bogen wij ons over de tekst van Eckhart ‘De
voornaamste thema’s in zijn geloven’ en een tekst over ‘Gelatenheid’ (Gelassenheit) van theologe
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Marga Haas. De middag bracht een interessante uitwisseling op gang waarbij opviel dat er veel
enthousiasme was voor meister Eckhart.
5.4. verslag van de Commissie Voortgezette Initiële Vorming
In 2020 zijn Sipke Draisma en Suzanna Varszegi gestart als begeleiders van de VIV.
Momenteel zijn er 12 mensen die zitten tussen tijdelijke professie en bekrachtiging (nov 2020):
Anne van den Berg, Dominicus Kamsma, Hans Hamers, Antoinnette Jacobse, Angela NguyenBruens, Marja Kruithof, André van Montfort, Janet Moeijes, Joke Schakenraad, Marie-José
Dusseldorp, Corinne van Nistelrooij en Margot van Veen.
In maart 2020 stond een etmaal gepland, maar door de coronamaatregelen kon het niet doorgaan.
In november hebben we een bijeenkomst gepland in Zwolle, maar wederom kon dit door de
coronamaatregelen niet fysiek doorgaan. Aangezien we het belangrijk vonden om elkaar toch te
ontmoeten hebben we een online- bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst hebben we
verdeeld in 2 blokken van een uur. In de ochtend hebben we elkaars wel en wee gedeeld,
aangezien de meesten elkaar al lang niet hadden gezien. Daarna hield Sipke een korte inleiding
en hebben de deelnemers een opdracht gekregen: hoe kun je toch verkondigen als je (letterlijk)
geen stem hebt, In de middag kwamen de deelnemers weer bijeen en deelden hun vaak creatieve
manier van verkondigen. Volgende geplande bijeenkomsten zijn 9/10 april 2021 in Huissen en
6 november 2021 in Zwolle
5.5. verslag van de Commissie Permanente Vorming
Retraite 6/7 maart
In het kader van het meerjarig thema “zorgen voor de ziel” stond tijdens dit etmaal in klooster
Huissen centraal: hoe om te gaan met ons eigen verdriet? Ieder van ons heeft te maken met
verlieservaringen: verlies van een geliefde door de dood, verlies van baan, relatiebreuk etc. Hoe
gaan we hiermee om en wat betekent e.e.a. voor ons als religieuze mensen en voor ons als
gemeenschap?
Josephine Aerts heeft ons in deze retraite begeleid. Aan de hand van begeleide meditatie, muziek
en zang, beeld en bijbelverhalen en onderlinge uitwisseling is het thema verder verkend en
uitgediept.
Vormingsdag 20 juni
Begin maart kregen we wereldwijd te maken met het virus covid-19, ofwel corona. Als gevolg van
de beperkende maatregelen m.b.t. samenkomen van groepen, kon de dag van ‘vergaderen en
ontmoeten’ op 20 juni geen doorgang vinden.
Retraite 2/3 oktober
In het kader van het meerjarig thema “zorgen voor de ziel” stond tijdens dit etmaal in klooster
Huissen centraal: ziel in beweging. We zijn op een of andere manier allemaal geconfronteerd met
het virus covid-19 en we hebben allemaal te maken met de gevolgen daarvan. Ook heeft het in de
samenleving een en ander teweeggebracht. Tijdens de retraite hebben we hierbij stil gestaan en
hoe dit ons in onze ziel geraakt heeft en welke invloed dit heeft op onze zending.
Wat het thema betreft is gekozen voor een meditatieve benadering van ‘zorgen voor de ziel.’
Mirjam Dirkx heeft ons deze retraite begeleid.
Door de corona maatregelen was het een programma dat in 2-en gedeeld was. Een groep in de
aula en een groep in de kapel. Dit i.v.m. de maximum groepsgrootte van 30 mensen in een ruimte.
In een drietal verkenning van de ziel hebben we ons verdiept in het thema: (1) door gesprek over
de afgelopen periode aan de hand van taal waarin het begrip ziel veelvuldig voorkomt, (2) aan de
hand van een filmpje van Carlo Leget en een inleiding van Mirjam antwoord geven op de vraag of
we een ziel hebben en hoe we die op het spoor kunnen komen en (3) aan de hand van een
inleiding van Mirjam en tweegesprek antwoord geven op de vraag waar de ziel zich dan bevindt
en hoe zich die beweegt? Aan het einde van de retraite is ingegaan op de vraag wat dit betekent
voor onze zending.
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Vormingsdag 12 december
Door omstandigheden is het de CPV niet gelukt om op deze dag een vormingsdag te organiseren.
De CPV heeft zich in het afgelopen jaar bijzonder gesteund en geholpen geweten door de inbreng
van Denktank. Het meerjarig thema ‘Zorgen voor de ziel’ is met input van de Denktank in twee
etmalen uitstekend uitgewerkt.

6. Contacten en commissies
6.1. commissie facilitaire zaken
De commissie bestaat uit Jakob van de Beek, Antoinnette Jacobse en Janet Moeijes. Ze heeft dit
jaar tijdens de bijeenkomsten in februari en juli haar werkzaamheden verricht. De
decemberbijeenkomst viel uit. De commissie functioneert naar ieders tevredenheid.
6.2. Commissie Wijze Mensen
In 2020 sprak de commissie Wijze Mensen met drie kandidaten voor de bekrachtiging. Een lid
heeft uitstel van een jaar aangevraagd en gekregen. Een lid heeft in oktober haar professie
bekrachtigd. Hans hamers is toegelaten tot de bekrachtiging maar heeft om technische redenen
zijn bekrachtiging nog niet uitgesproken. Het bestuur zal Hans hierover nog een brief schrijven.
Volgens de dominicaanse regels en constituties is het verlengen van de professie met een jaar
mogelijk. Aangezien de toelating tot bekrachtiging een feit is hoeft hij niet meer deel te nemen aan
de VIV. Het bestuur zal ook hierover in overleg gaan met Hans.
De commissie Wijze Mensen bestond uit Carolien Luijt en promotor Leo Oosterveen. De
gesprekken verliepen naar tevredenheid.
6.3. De kascommissie
In februari 2020 sprak de kascommissie haar vertrouwen uit in de penningmeester. De Algemene
Ledenvergadering verleende haar decharge.
7. Landelijke contacten met andere takken van de Orde
7.1. Dominicaans Besturen Beraad
Het Dominicaans Besturen Beraad vergaderde In maart en oktober. We spraken met het bestuur
van het DPN over hun beleid, jaarrekening en begroting. We wisselden uit wat er leeft in ieders
achterban. In oktober besloot het DBB de uitgestelde jaarlijkse studiedag van alle geledingen af te
blazen. De coronacrisis maakt een goede samenkomst waarbij ook ontmoeting plaats kan vinden,
niet mogelijk. Daarnaast zijn veel broeders en zusters te oud om nog te kunnen reizen. Er werd de
suggestie gedaan vooral regionaal ontmoetingen op te zetten.
7.2. Contacten met de Nederlandse provincie van de dominicanen
Het bestuur sprak op 1 oktober met het provincialaat. Aan de orde kwamen de lopende zaken en
bespraken we de afvaardiging naar het kapittel van de broeders.Ten slotte rondden we de
voorbereidingen af van de gezamenlijke studiedagen met een afvaardiging van broeders, zuster
en leken waarin we nadachten over onze zending in de toekomst (10 oktober en 23 november).
8. Internationale contacten
Karin Bornhijm verzorgt de website van de European Counsel of Lay Dominican Fraternities
(ECLDF). De besluiten die zijn genomen tijdens het congres van de International Counsel of Lay
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Dominican Fraternities (ICLDF) in 2018 en de daarna uitgebrachte Algemene Verklaringen van de
magister in 2019 hebben, waar nodig, geleid tot aanpassingen in het directorium dat in februari
2021 voorligt bij de ALV.
9. Commissies en hun leden en contactpersonen.
9.1. Binnen de DLN
In 2020 waren binnen de DLN volgende commissies en contactpersonen actief:
• De Commissie Initiële Vorming
Mirjam Lemmers, Aart Geervliet en Ineke van Cuijk
• De Voortgezette Initiële Vorming
Sipke Draisma en Suzanna Varszegi
• De Commissie Permanente Vorming Roy Clermons en Dominicus Kamsma.
We zoeken naar een derde commissielid.
• De denktank
Dorry de Beijer, Leny Beemer, Jan van Hooydonk,
namens het bestuur André van Montfort.
• De Commissie Facilitaire zaken
Jacob van der Beek, Antoinnette Jacobse
en Janet Moeijes.
• De commissie Wijze Mensen
Leo Oosterveen en Carolien Luijt
• Talentenbank
Mart de Regt
• Werkgroep directorium
Jan van Hooydonk en André van Montfort
• Werkgroep Vorming
Leny Beemer, Roy Clermons, Ineke van Cuyk,
Sipke Draisma, Jan van Hooydonk en Andre van
Montfort.
9.2. Binnen andere dominicaanse verbanden namens de DLN
In december 2020 waren de volgende personen vanuit de DLN buiten de DLN, maar binnen de
Orde actief:
• DPN
Gerard van Etten
• DBB
Yvon Westhuis en Anneke Grunder
• het DSTS (afwikkeling)
Jan van Hooydonk
• het concilie van de broeders
Ineke van Cuijk
9.3 binnen andere dominicaanse verbanden
In 2020 waren de volgende personen in Dominicaanse activiteiten actief
• De vormingscommissie v.d. broeders Erik Borgman
• Tijdschrift voor Geestelijk leven
Marianne Merkx (tot oktober)
Dominicaanse Opbouw Middende Andreascommuniteit, waarin actief:
Nederland
Hans Beemer Leny Beemer, Erik Borgman,
Carolien Luijt, Els van der Ree( tot de zomer) en
Otto Vervaart.
• Leerhuis Spiritualiteit
Aart Geervliet en José van der Torre.
• Klooster Zwolle
Jakob van der Beek, Marijke Besteman, Marie-José
Dusseldorp, Anneke Grunder, Antoinnette Jacobse
Marja Kruithof, Angela Nguyen-Bruens, Corinne
van Nistelrooij, Kees Nypels, Louise Nypels,
Yvonne Riemeijer, Margot van Veen,
• Klooster Huissen
Anneke van Balen, Frits Muller.
• Dominicuskerk Nijmegen
Hans Hamers, Ineke van Cuijk.
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Ten slotte
Wij danken jullie allen hartelijk voor jullie bijdrage in 2020 aan het functioneren van de DLN als
gemeenschap en aan het vormgeven aan onze zending, op welke wijze dan ook. Wij hopen in
2021 op inspirerende samenkomsten en op een vruchtbare samenwerking.
Zwolle, 8 januari 2021
Het bestuur
André van Montfort lid met aandachtsveld vorming
Gerard van Etten penningmeester
Yvon Westhuis
secretaris
Anneke Grunder
voorzitter

9

