
De DLN stelt zich ten doel: een beweging 
te vormen van mensen die zich binden 
aan de beweging van Sint Dominicus en 
aan haar zending om te midden van de 
gebeurtenissen van de eigen tijd sporen aan 
te wijzen van de God van heil en bevrijding, 
van betrokkenheid en compassie, en die in 
toewijding aan deze zending zich willen 
inzetten voor het heil van mensen.

WAT DOET DE DLN? 
De Dominicaanse 
Lekengemeenschap Nederland 
deelt in de zending van de 
dominicanenorde om Gods 
aanwezigheid aan het licht te brengen en 
aan anderen te verkondigen. Deze zending 
vraagt om persoonlijke inzet op de plaats 
waar ieder woont, leeft en werkt, maar is 
ook een gezamenlijke opdracht.

Elk jaar zijn er landelijke vormingsdagen 
die in het teken staan van verdieping van de 
dominicaanse spiritualiteit, bezinning op 
onze taak en plek in de samenleving en ter 
versterking van de onderlinge zuster- en 
broederschap. Door uitwisseling, gesprek 
en studie komen we vragen in kerk en 
samenleving op het spoor die voor ons van 
belang zijn. Ook komen we twee maal per 
jaar een etmaal samen voor een retraite en 
zijn er regionale activiteiten.

De DLN (Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland) is 
in 1999 opgericht voor en door mensen die in hun werk en 
persoonlijk leven vorm willen geven aan hun dominicaanse 
inspiratie. De DLN telt momenteel 62 leden.

LEKENDOMINICAAN WORDEN? 
Belangstellenden krijgen een vormingsprogramma. 
Daarin maak je kennis met de dominicaanse 
spiritualiteit en met je eigen spiritualiteit, 
in ontmoeting met anderen.

Wil je graag meer weten over de DLN of een 
gesprek om je te oriënteren, laat dit weten 
via info@lekendominicanen.nl.

De voorzitter, Anneke Grunder, zal contact met je opnemen voor een 
gesprek. Wil je aan het vormingsjaar beginnen, dan volgt daarna een 
tweede gesprek met leden van de commissie initiële vorming. Als je in 
september wilt beginnen aan een jaarprogramma, moet je je voor 1 mei 
aanmelden.
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