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De eerste Dominicuskrant in 2019 begint met een 

interview met Marinus van den Berg, pastor,  

priester, deskundige over rouwverwerking en  

dichter. Tegenwoordig komt hij ‘betrekkelijk  

anoniem’, zoals hij zelf zegt af en toe in de  

Dominicus. Hij geeft zijn visie op vele actuele  

zaken, waaronder de Nashville-verklaring. 

 

Bij de Dominicus wapperen de regenboogvlaggen 

aan de gevel, op de website en op de omslag van 

deze krant. Juut Meijer wijdt haar column aan dit 

onderwerp en vertelt over een ontroerende  

ontmoeting in een ver verleden.  

 

Gerard Swüste roept op tot samenwerking met  

andere vrijzinnige gemeenten in Amsterdam-

Centrum om de vrijzinnigheid en dus o.a. de  

Dominicus te behouden voor de toekomst.  

Ook de redactie worstelt met haar toekomst-

perspectief. Hoe lang is de (papieren) krant nog één 

van de communicatiemiddelen in deze gemeente?  

Als u hierover een idee heeft horen we dat graag. 

 

Vorig jaar werd de column in deze krant bij  

toerbeurt geschreven door Claartje Kruijff en  

Arjan Broers. Claartje is er wegens drukke  

werkzaamheden mee gestopt en wordt dit jaar  

vervangen door een wisselend lid van het liturgisch 

team. Deze maand de voorzitter van het liturgisch 

team Alle van Steenis. 

 

Kopij voor het maartnummer graag voor  

15 februari inleveren bij:  

jacqueline@raeven.nl. 

 

Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier 

en als u ergens op wilt reageren weet u ons vast 

wel te vinden. 

 

Jaap Albronda 
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