
IN GEMEENSCHAP
Religieuze Leefgemeenschappen in Nederland

HÉT OVERZICHT VAN 

LEEFGEMEENSCHAPPEN!

Ben jij op zoek naar een religieuze leefgemeenschap? In dit 

boek vindt je ze allemaal. Met omschrijvingen, statistieken 

en een voorwoord van Johannes van den Akker.

Geschreven door Anna van Veelen-Blomgren  

en Herman van Veelen-Blomgren.

de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen bestaat uit een 

netwerk van gemeenschappen dat sinds 2009 ontmoeting met en 

tussen leefgemeenschappen organiseert.

www.verenigingreligieuzeleefgemeenschappen.nl
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HET ONDERZOEK ACHTER DIT BOEKJE

ANNA EN HERMAN VAN VEELEN-BLOMGREN

Een oud kloostergebouw vol ex-daklozen en Franciscanen, een boer-

derij met moestuin en activisme, een bijlmerflat met avondgebed: we 

hebben samen al in verschillende leefgemeenschappen gewoond. Altijd 

met een biddende kern van mensen, die iets willen betekenen voor 

de wereld om hen heen. Vaak mensen die hiernaast gewoon een baan 

hebben, en een gezin. Er zijn in Nederland veel van dit soort gemeen-

schappen.

Een aantal van deze groepen ontmoet elkaar elk half jaar, op de ont-

moetingsdagen van de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen 

(VRL). Bij die VRL ontstond het plan om de leefgemeenschappen van 

Nederland in kaart te brengen, en wij mochten dit uitvoeren. Wat een 

feest.

WAT IS EEN LEEFGEMEENSCHAP?

Een eerste puzzel die op ons bord kwam was om te bedenken welke 

groepen allemaal thuishoren in zo’n onderzoek. Is een huis van een 

christelijke studentenvereniging ook een religieuze leefgemeenschap? 

En een ‘woongroep’ voor mensen met een beperking, in een christelijke 

zorginstelling? En drie vrienden die samen wonen, en naar dezelfde 

kerk gaan?

We hebben uiteindelijk gekozen voor een redelijk strakke afbake-

ning, waarin we kijken naar hoeveel mensen er wonen (minstens drie 

leden), hoe ze samen wonen (in ieder geval met gedeelde ruimtes en 

voorzieningen) en of ze zich presenteren als christelijk/religieus. Ook 

keken we of groepen een ‘intentie’ hadden buiten het samenwonen 

zelf. Groepen die samenwonen uit praktische overwegingen of voor 
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KAART GEMEENSCHAPPEN
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DOROTHY-GEMEENSCHAP

FOCUS: BUURT | ECOLOGIE

Oecumenisch

Lid van de Catholic Worker beweging

Meelevers welkom in overleg

Regelmatig nieuwe leden gezocht

De Dorothy-gemeenschap wil een plek zijn van gastvrijheid, duur-

zaamheid en spiritualiteit: Gastvrijheid in de vorm van opvang (die nog 

komt), maar ook gewoon voorbijfietsende mensen die op een kopje 

koffie kunnen komen; Duurzaamheid door zorg te dragen voor de 

2020 6 / 2 kinderen privé samen
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medemens en medeschepping; En een diverse 

spiritualiteit. De groep is pas in 2020 samen 

gaan wonen als gemeenschap, maar begon 

snel daarna al een aantal projecten: Een 

buurt-moestuin, open gebeden, en het samen 

bouwen aan een kapel op wielen. Ze willen 

met deze projecten ontmoeting tussen men-

sen mogelijk maken, maar ook ontmoetingen 

met praktijken als hergebruik en biologisch 

tuinieren.

Naast de sociale betrokkenheid op mensen 

aan de rand van de samenleving leeft er bij 

de Dorothy-ers ook een kritische blik op de 

maatschappij. Zo doen ze mee aan activisme 

tegen kernwapens, voor vluchtelingenrechten en voor beter omgaan 

met het klimaat. De Dorothy-gemeenschap is dan ook vernoemd naar 

twee activistische en spirituele inspiratoren: Dorothy Day richtte in de 

VS de Catholic Workerbeweging op, en streed in haar jonge jaren al 

voor vrouwenkiesrecht en tegen het afwijzen van joodse vluchtelingen 

uit Duitsland. Dorothy Stang zette zich als zuster samen met kleine 

boeren in tegen de grootschalige vernietiging van het regenwoud in 

Brazilië.

Als gemeenschap delen de Dorothy-ers veel met elkaar: een huiskamer 

en keuken, een maaltijd per dag, en een diepgeworteld gevoel voor 

gerechtigheid.

Middenweg BP 1, 1188WR Amstelveen • www.dorothygemeenschap.nl

info@dorothygemeenschap.nl • facebook: dorothygemeenschap

‘Als gemeenschap 

delen de Dorothy-

ers veel met elkaar: 

een huiskamer 

en keuken, een 

maaltijd per dag, en 

een diepgeworteld 

gevoel voor 

gerechtigheid.’
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VERWANTE GEMEENSCHAPPEN

De interviews voor dit boekje werden gedaan als onderdeel van een 

onderzoek met strakke inclusie-criteria, maar de echte wereld is com-

plexer. Hieronder groepen die niet in onze hokjes pasten, maar zeker 

vormen zijn van christelijke gemeenschap en gastvrijheid!

Actief Talent Woon-zorgplekken met omwoners,Heelsum

www.actief-talent.nl

Communiteit St. Jan, Amersfoort

www.hera.dds.nl/commujan/

Feminae Pacis Oecumenische vrouwengemeenschap, Delft

www.feminaepacis.nl

Huizen van Hoop Woon-zorg plekken met kernbewoners

Gorinchem, Dordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel

www.dehoop.org/huis-van-hoop/

De Herberg Pastoraal Diaconaal Centrum, Oosterbeek

pdcdeherberg.nl

Jabixhus Stadsklooster, Leeuwaarden

www.jabixhus.nl

Klein Heideveld Opvang/woon-zorgplekken, Heelsum 

www.kleinheideveld.nl


