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Het misschien wat oubollige spreekwoord: “Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst” wordt in deze krant weer nieuw le-
ven in geblazen. 
Lees het interview, waarmee we deze krant openen, met Su-
zanne Kasdorp. Deze 16 jarige geeft een inkijkje in haar druk-
ke leven van studeren, sporten en muziek maken. 
Maar voor een teenager (oubollig woord uit 1955 volgens Van 
Dale) heeft ze zeer heldere en verstandige ideee�n. Wat denkt u 
van: “Ik zie mezelf niet als die goede christen die heel vaak 
bidt” of “Ik denk dat er jongeren zijn die niets van de liefde 
begrijpen” 
 
Verder blikken we in deze krant zoals gebruikelijk voor het 
septembernummer achteruit en vooruit. Eerst maar achteruit: 
 
Frits ter Kuile vertelt uitgebreid over zijn verblijf van een 
maand in een Duitse gevangenis n.a.v. een  demonstratie op 
Fliegerhorst Bu� chel in Duitsland. 
Anneke Kempkes maakte een verslag van het gesprek tussen 
Michael Elias en Berry Vorstenbosch geleid door Colet van der 
Ven. Beiden schreven een boek over de ontwikkeling van een 
psychose naar religieus besef. 
Er is een verslag van de ouderenmiddag (het kon weer na 3 
jaar corona) en Eva Martens verhaalt van een bezoek met jon-
geren aan Taize� . 
     
En dan vooruit: 
Alle van Steenis geeft ons een vooruitblik in de plannen van 
het Liturgisch team voor het komende seizoen. Er staan weer 
veel interessante series in de steigers. De Amnesty werkgroep 
vraagt u in het kader van de Vredesweek om uw handtekening 
ten teken van solidariteit met gewetensgevangenen wereld-
wijd. 
Jo-anne de Haan heeft een nieuw podiumdoek ontworpen, 
bestaande uit portretten van mensen uit de Dominicus. Over 
het ontstaansproces wordt u ge��nformeerd. 
De werkgroep Pastoraat presenteert het groepenprogramma 
voor het komende seizoen. Er is ruimte voor meditatie, ont-
moeten en studie. 
 
In deze krant vind u een losse bijlage van de werkgroep legaat 
Tolhuijs. De vier langlopende en de vier kortlopende projecten 
presenteren hun eindverslag en leggen verantwoording af. De 
redactie heeft geholpen bij de opmaak en realisatie, de eind-
verantwoording voor de teksten ligt bij de werkgroep. 
 
Uw bijdragen en uw reacties voor het oktobernummer graag 
voor 15 september op het redactieadres: dominicus-
krant@dominicusamsterdam.nl 
 
Namens de redactie wens ik u weer veel  
leesplezier bij het lezen van deze krant. 

Jaap Albronda      
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