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Voorwoord 

Een week later dan normaal in verband met de voor-
jaarsvakantie is hier dan het maartnummer.  
Goed gevuld opnieuw met allereerst een gesprek met 
Jan Spruijt, inmiddels 90 jaar oud, die vele jaren het  
gezicht van het Solidariteitsfonds was. Ton van Dam 
zocht hem en zijn vrouw op in hun woning op IJburg.  
 

De vastentijd is begonnen, een  tijd die gevuld gaat  
worden met wat experimenten. Juut Meijer vertelt er 
over in haar bijdrage van de pastores. Tijdens de dienst 
op Goede Vrijdag is er een ander experiment:  
de uitvoering van delen van een nieuw passiestuk. 
 

Met de presentatie van een nieuw boek werd de serie 
over de Wijsheid boeken ingeluid. Een verslag daarvan 
leest u in dit nummer. Ook de prekenserie God anno 2.0 
maakt nog steeds het een en ander los. Fijn dat het  
Liturgisch Team het steeds weer lukt zulke mooie en 
spraakmakende series te bedenken. 
 

Thom Breukel maakte er ons attent op en daarom  
besloten we wat dieper in te gaan op de sluiting van het 
Bijbels Museum.  
We vroegen Janrense Boonstra, 15 jaar directeur van 
het museum, enkele herinneringen op papier te zetten. 
 

Onze redactionele problemen zijn iets afgenomen met 
de presentatie van Anneke Kempkes als nieuwe  
redacteur en de komst van twee nieuwe aspirant leden, 
een redacteur en een opmaker. Maar daarmee zijn we 
nog steeds niet op sterkte. Omdat onze aspirant leden 
wat tijd nodig hebben om zich in te werken zullen we 
helaas het meinummer moeten laten vervallen.  
Een oproep staat bij het colofon.  
 

Voor het aprilnummer ( verschijnt 12 april) is uw  
bijdrage van harte welkom. Kopij kunt u tot 19 maart  
inleveren bij het centrale adres : 
dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl .  
Anneke Kempkes is dan voor het eerst coo� rdinerend 
redacteur. 
 
 
Jaap Hikke 
 
 
 
 
 
 


