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We beginnen weer aan een nieuw seizoen, waarin begin
november het afscheid van onze pastor Juut Meijer. Zij
heeft een stuk geschreven: “Een samenwerkend geheelkun je dat tekenen?”, waarin ze een schets geeft van de rol
en de plaats van de pastor in onze kerk. door de decennia
heen. Deze rol is duidelijk veranderd en de vraag is of deze nog verder kan en moet veranderen. Zij vraagt een ieder, mede namens de werkgroep Pastoraat, hierover na te
denken.
In haar bijdrage van de pastores (Lange liefde is een
touw), blikt Juut al enigszins terug op haar lange loopbaan
als pastor in de Dominicus. In zijn column (Wachten op
een nieuw begin) kijkt haar opvolger, Arjan Broers, alvast
vooruit en beziet de toekomst van zijn nieuwe baan.
De voorzitter van het liturgisch team, Alle van Steenis,
blikt ook vooruit. Hij bespreekt de nieuwe series en de
nieuwe ontwikkelingen, die het Liturgisch team voor ons
in petto heeft.
Verder in deze krant, naast de vertrouwde rubrieken, een
interview met zuster Bernadette Visser, een stuk van
Chris de Leeuw over de brand bij de Tent of Nations en
een bijdrage van Hans Boetje over 25 jaar saxofoon in de
Dominicus.
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Een drietal Dominicusgangers pleit voor het behoud van
de Zoom sessies. Je zou haast kunnen spreken van de actiegroep: “Zoom moet blijven”. Gelukkig blijken hun zorgen onterecht. De zoomsessies blijven ook na coronatijd
gewoon voortbestaan. Ze voorzien, is uit de stukjes op te
maken, zeker in een behoefte.
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Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier.
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Jaap Albronda
Kopij voor de oktoberkrant kunt u,
liefst voor 15 september,
sturen naar het redactieadres:
dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

