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Dominicuskrant

“… de mens wordt in zijn eetlust vooral gedreven door wat
hij of zij heeft ‘aangeleerd’ te eten…”
Dit stelt professor Jaap Seidell van de Vrije Universiteit
tijdens zijn lezing, waarvoor de studiegroep
’Duurzaamheid en Ecologie’ hem uitnodigde. Zijn visie
grijpt terug op de ervaringen van Samuel Sarphati uit de
19e eeuw.
‘Duurzaamheid’ krijgt meer aandacht in deze krant:
Chris de Leeuw maakte kennis met ‘Too good to go’ en
laat ons delen in haar ervaringen, en Tom Kroon vertelt
wat de werkgroep ‘Dominicus Duurzaam’ wil bijdragen
aan het behoud van onze aardbol. Niet in de laatste
plaats door onze initiatieven te delen met de andere
Groene Kerken in de regio.
Ook dit jaar zijn er kinderen die hun overstap naar het
vervolgonderwijs met ons willen delen. Heet van de
naald vertelt Michael van der Meer over deze
‘Twaalfjarigen-dienst’ en haakt daarmee aan bij de serie
‘Rituelen en gebruiken in de christelijke kerk.’
De ingezonden brief van Jos van Remundt in het vorige
nummer raakte een aantal Dominicusgangers en deed
hen naar de pen grijpen. Jos reageerde op hun reacties.
Een foto zegt vaak meer dan een hoop woorden. Daarom
een fotocollage van het afscheid van Emile Linssen. De
toespraken zijn te lezen en terug te luisteren op de website, bij de dienst van 23 september jl.
Deze keer geen interview, maar in het volgende nummer
een tweeluik: Frederik Lobbrecht en Jan Pieter de Jong
komen daarin uitgebreid aan het woord.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier,
Jacqueline Raeven
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Uw reacties en kopij voor het oktobernummer kunt u
voor 15 oktober a.s. sturen naar:
Karel van Hoestenberghe: khoestenberghe@gmail.com

