


Jaarverslag 2021
Dorothy-gemeenschap

Dit is het jaarverslag van de Dorothy-gemeenschap. Onze idealen zijn samengevat in de
kernzin: "Wij zijn een gastvrije gemeenschap die vanuit een spiritualiteit van eenvoud een
boodschap van barmhartigheid en rechtvaardigheid wil uitdragen." Door samen te leven hopen
we elkaar te kunnen ondersteunen in gastvrijheid naar anderen, een spiritualiteit van eenvoud,
werken van barmhartigheid en acties voor rechtvaardigheid.

Gemeenschap
We begonnen dit jaar in een nieuw-geplaatste woon-unit. In
januari kregen we eindelijk werkend internet en een kacheltje in
de woonkamer. Ook aan de achtertuin moest nog veel
gebeuren. Met hulp van vrienden en ondersteuners (bedankt!)
hebben we een speeltoestelletje gratis van marktplaats gehaald,
een omheining neergezet om de schapen buiten te houden, hout
gezaagd en gekloofd, en op allerlei manieren de tuin een
gezellige plek gemaakt. Deze begintijd is ook een tijd van elkaar
(steeds beter) leren kennen als groep. Deels gaat dat vanzelf,
en we proberen ook bewust tijd aan de groepsdynamiek te
besteden met een coach die eens in de paar maanden langs
komt. Wat meer organisationeel hebben we ook een raad van
advies ingesteld, waarmee we een paar keer per jaar samen
komen. Eind september is Sofie bij ons wegverhuisd om samen
te gaan wonen met haar partner. Dat is een groot gemis. Lichtpuntjes zijn wel dat ze nog elke
week mee komt doen, en dat we opeens plek hadden voor Iris om bij ons te komen wonen.

Moestuin
Deze lente begonnen we ook met onze buurt-moestuin. Ons oorspronkelijke plan van een stuk
of acht moestuinbakken op ons erf liep lekker uit de hand: we hebben nu meer dan 250 m2
moestuin bij onze buren van zorgboerderij de Meent. We werken er elke dinsdag, en iedereen
die mee wil doen is welkom. De oogst gaat ook deels naar andere projecten van de Meent en
de  Diaconie. We begonnen niet heel vroeg met het ontginnen (de varkens van De Meent
hadden gelukkig de grond al omgespit!) en konden nog net op tijd alle groente in de grond
krijgen. Het werd elke week weer een gezellige middag, met veel ontmoeting. Er waren
vrijwilligers met verschillende achtergronden en interesses. Sommige mensen kwamen één
keertje en sommige mensen elke week. Met Thanksgiving sloten we het moestuin-jaar af door
alle vrijwilligers uit te nodigen voor een veganistische barbeque.



Gebed
Naast ons eigen korte avondgebed hebben we ook eens in de week een ochtendgebed dat
open is voor mensen van buiten. Sinds de zomer komen daar ook een paar mensen op af om
mee te bidden. Als het even kan bidden we buiten met uitzicht op het weiland.

Kapelkar
We zijn ook begonnen met het bouwen aan een verrijdbaar kapelletje (werktitel: Kapelkar). We
hebben een tweedehands onderstel en grote tweedehands ramen op de kop getikt. En het
ontwerp wordt steeds gedetailleerder.

Andere ontmoetingen
We hadden gehoopt om dit jaar kleine festivalletjes te organiseren, met muziek, sprekers en
vooral veel ontmoeting. Dat is ons (deels ook door Corona) niet gelukt. Wel hebben we een
paar keer kleine dingen georganiseerd. We hebben mee-georganiseerd aan het grote
openingsfeest  van de Meent. Ook op ons erf was het die dagen erg gezellig. En we hebben
ook een eigen open dag georganiseerd met iets van 50 bezoekers. Op deze manier willen we
ook vooral buurtbewoners uitnodigen om bij ons te komen kijken, want als je ons nog niet kent
kan een leefgemeenschap ook best spannend klinken. Ook het contact met de Schutse, de
PKN-gemeente in Uithoorn, is goed. We mochten bij hen over onze leefgemeenschap vertellen
en ze kwamen ons helpen klussen op het erf (Nogmaals dank!) We leren steeds meer mensen
kennen, en hebben het gevoel dat mensen steeds beter begrijpen wat onze plannen zijn op
deze mooie plek. Verder:

● Om ons te helpen met
moeilijke keuzes hebben we
ook een raad van advies
opgericht. We zijn erg blij met
dit clubje wijze mensen!

● Ook zijn we in het klein
begonnen met
verdiepings-bijeenkomsten.
We hadden een avond met
een spreker over Afghanistan,
en een avond over (o.a.
Poolse) Poëzie.

● Met oud en nieuw hebben we
weer gratis Glühwein
geschonken bij ons bruggetje.
Dat is al bijna een traditie.



Naar buiten toe
We proberen ook naar buiten toe een getuigenis af te leggen. Soms in de vorm van een praatje
of presentatie, dit jaar hebben we dat drie keer gedaan. En soms gaan we actie voeren. Dit jaar
waren we twee keer op kernwapenbasis Volkel, en hebben op verschillende plekken actie
gevoerd voor het klimaat en tegen luchtvaartgroei en bruinkool. Ook is onze gemeenschap een
paar keer in de media geweest, bijvoorbeeld in de Linkerwang en op de Podcast
Leefgemeenschappen. Verder hebben we als groep veel contact gehad met andere
leefgemeenschappen en kerk-pioniers, we zijn samen op bezoek geweest bij de Oude Pastorie,
hebben actie gevoerd met het Jeannette Noëlhuis, gasten gehad van het Kleiklooster en
Ondertussen, en zijn bij ontmoetingsdagen geweest van Space 4 Grace en de Vereniging
Religieuze Leefgemeenschappen.

Bedankt!
We willen graag iedereen bedanken die ons in het afgelopen jaar ondersteund heeft! Onder
andere de mensen die:

● Ons elke week weer heerlijk over-de-datum eten toestoppen
● Ons (persoonlijk of via een fonds/kerk/groep) financieel uit de brand hebben geholpen

dit jaar.
● Ons helpen door te klussen, moestuinieren, zagen, adviseren, sjouwen, nadenken,

water-en-licht aansluiten en bidden.
Wij voelen ons gezegend om deel te mogen zijn van deze grotere gemeenschap van vrienden
van Dorothy!

Vooruitblik
We hebben ook al een paar plannen voor het komende jaar. We willen in ieder geval de
verdiepende bijeenkomsten uitbreiden. Om te beginnen met een boeken-brunch rondom de

biografie van Dorothy Day (een
van onze naamgeefsters). En we
willen meer bezig met de bouw
van een verrijdbare kapel. Met
onze moestuin willen we steeds
meer samenwerken met de
Meent en de vrijwilligers die daar
op de dinsdag zijn. Komend jaar
zal ook in het teken staan van de
sloop en bouw van een nieuwe
woning. We kijken uit naar het
moment dat de bouw klaar is en
we uiteindelijk in een (wat groter)
gemeenschapshuis kunnen
wonen en onze gastvrijheid
uitbreiden.



Overzicht exploitatie
Begroot 2021 Werkelijk 2021 Begroot 2022

INKOMSTEN € € €

Bijdragen kernteam 300,00 580,00 600,00

Donaties particulieren 1 675,00 4 230,00 3 000,00

Donaties fondsen 12 000,00 12 000,00 10 000,00

Opnames reserves en voorw. gift 9 488,00 198,00 7 256,00

Totaal inkomsten: 23 463,00 17 008,00 20 856,00

UITGAVEN

Organisatiekosten: 5 147,00 3 496,57 5 582,00

Huishoudkosten 1 800,00 643,29 1 800,00

Ondersteuning gasten 400,00 0,00 400,00

Onderhoud inventaris en investeringen 7 416,00 3 126,04 6 474,00

Vrijwilligerskosten 6 500,00 3 940,00 6 600,00

Huurkosten 2 200,00 0,00 0,00

Storten reserves - 5 802,10 -

Totaal uitgaven: 23 463,00 17 008,00 20 856,00

RESULTAAT 0,00 0,00 0,00

BALANS op 2021-12-31 €

Banksaldo 111 502,83

Reserve kosten begeleiding - 118,98

Voorgeschoten door team - 199,67

Kas 20,00

Nog te betalen kosten - 42,55

Voorwaardelijke gift - 24 550,00

Reserve afbouw en inrichting - 75 000,00

Algemene reserve 11 611,63



Toelichting
Onze uitgaven en inkomsten in 2021 reflecteren een jaar waarin er veel is gebeurd voor de
Dorothy-gemeenschap. Zo hebben we afgelopen jaar geïnvesteerd in een buurtmoestuin, in
een gebedsruimte/stilteruimte en in een van onze eerste evenementen. Dit hebben we
bekostigd vanuit een donatie van het Space for Grace programma van Porticus, een bijdrage
van Stichting Jeannette Noëlhuis en onze eigen reserves. Dat we aanzienlijk minder geld
hebben uitgegeven dan begroot komt voor een groot deel op de conto te staan van de
onzekerheid van het pionieren en de coronamaatregelen van het afgelopen jaar. Veel van onze
werkzaamheden konden pas later van start gaan dan gepland en we hebben bijeenkomsten
moeten afzeggen vanwege geldende coronamaatregelen. Het gaat hier dus vooral om uitgaven
die vertraagd zijn en niet om uitgaven die niet meer nodig zijn.

Het komend jaar zullen we verder investeren in de moestuin door de bouw van een kas
en we gaan door met het bouwen aan de stilteruimte. Daarnaast hopen we een werkplaats op
te richten en nog enkele evenementen te kunnen organiseren die bezoekers bekend maken met
onze visie. Wederom wordt dit deels bekostigd door Porticus in het kader van het Space for
Grace programma en deels door een gift van het Jeannette Noëlhuis en onze eigen bijdrage.

Ten slotte willen we graag iedereen bedanken die ons financieel ondersteund hebben
het afgelopen jaar. Dit is enorm bemoedigend en we zijn blij dat er zoveel mensen om ons heen
staan die ons en ons werk een warm hart toedragen. Ook het komend jaar hopen we iedereen
uit ons netwerk weer goed op de hoogte te houden door middel van onze nieuwsbrief en te
betrekken bij onze projecten.


