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We beginnen deze eerste krant in het nieuwe jaar met een 
nadere kennismaking met onze nieuwe pastor Arjan Broers. 
Hij vertelt in een interview over zijn jeugd, zijn studies, de 
journalistiek en hoe hij pastor wil zijn in de Dominicus. 
 
In zijn ingezonden bijdrage “Zoeken naar herkenning” re-
flecteert Tom Kroon op de toespraak van Janneke Stegeman 
op zondag 28 november jl. Hij signaleert een andere wijze 
van lezen, begrijpen en betekenis geven aan verhalen in de 
bijbel dan velen van ons van huis uit gewend zijn. “De Bijbel-
verhalen opvatten op de manier, die Janneke bedoelt, vraagt 
om afstand te nemen van een wijze van lezen en geloven 
waarmee je bent opgegroeid.” Hij vraagt zich af wat dat voor 
gevolgen heeft voor ons geloof. 
Ook Arjan Broers heeft het in zijn column: “Wanneer iets 
waar is” over twee soorten taal. De eerste is feitelijk, be-
schrijvend en de tweede is metaforisch, beeldend. “In de Do-
minicus is het zoekende karakter van geloofstaal onmis-
baar.” 
 
In de laatste redactievergadering was er verschil van me-
ning over het publiceren van een ingezonden mededeling 
van het NKV, het Netwerk Katholieke Vrouwen, over het sy-
nodeproject “Zij heeft een verhaal”. We zijn een oecumeni-
sche gemeente en deze oproep ademt wel  erg sterk een 
‘rooms-katholieke geest’ uit, vond een aantal redactieleden. 
Meeste stemmen gelden deed niet geheel recht aan de ge-
voeligheid van dit onderwerp.  In haar bijdrage “Van de pas-
tores “  besteedt Eva Martens hier aandacht aan en beziet de 
mededeling vanuit Dominicus perspectief. 
 
Naast  deze interessante inzichten en discussies (wij horen 
graag uw mening), natuurlijk weer veel vaste rubrieken: de 
briefwisseling tussen Petra en Michael, Tour de Chant en 
Kunst, niet te geloven. 
 
Tot slot een mooi gesprek met David Cohen, een bijdrage 
over de historie van de Dominicuskerk (en omgeving), een 
artikel over kerkdiensten in lockdown,  een terugblik op 
Kerstavond en een dankwoord van Juut Meijer. 
 
Namens de redactie wens ik u weer heel veel leesplezier. 
 
Jaap Albronda 
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