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De afbeelding op de paaskaars die onze omslag siert stelt de
Feniks voor; de mythologische vogel die in de vlammen verbrandt maar uit de as als herboren tevoorschijn komt. Het is zinnebeeld voor een nieuwe toekomst. De hernieuwde openstelling
van de Dominicus voor bezoekers levert daar misschien een aanzet toe maar tegelijk kunnen we er niet voorzichtig genoeg in
zijn. Leidsman voor ons zou ‘Mister Dominicus’ moeten zijn,
maar helaas, Ko Bordens is ons ontvallen. In dit nummer kijken
we uitgebreid terug op alles wat hij voor deze gemeente heeft
betekend. Als voorzitter van het Liturgisch Team, als voorloper
in het opzetten van initiatieven als kerkasiel en Avondsirene.
Maar vooral als begeleider van het proces van verzelfstandiging
van de Dominicus.
Karin Kasdorp vroeg zich af wie toch die meneer is die de
Beleidsraad al bijna vier jaar voorzit en besloot het hem gewoon
te vragen. Met het interview dat ze had met Jan van der Meulen
openen we deze krant. Petra Meijerhof probeert een antwoord
te formuleren op de vragen die haar in het vorige nummer zijn
gesteld en ondergetekende vervolgt zijn reis in het verleden aan
de hand van een fictieve wandeling.
Het Bericht van de Beleidsraad doet verslag van het voorjaarsoverleg dat de diverse groepen onlangs via een zoomverbinding
met elkaar voerden. Lieke van Duin schreef daarvoor een jaarverslag van het koor. Op ons verzoek bewerkte ze dat verslag tot
een bijdrage waarin een helder beeld wordt gegeven van de
problemen waar het koor de afgelopen anderhalf jaar mee te
kampen had. Problemen waar andere groepen zich ongetwijfeld
in zullen herkennen. Natuurlijk is er nog veel meer lezenswaardigs maar dat mag u zelf ontdekken.
Ik wens u veel leesplezier,
Jaap Hikke
Kopij voor het juni nummer kunt u, liefst voor 15 mei,
sturen naar ons redactieadres
dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

