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Voorwoord 

We zijn er weer ! 
Na maanden van afwezigheid, de laatste krant ver-
scheen begin maart, is de redactie verheugd weer een 
dominicuskrant te kunnen uitbrengen. 
 
We beginnen met een interview met Marleen Wijdeveld, 
de nieuwe voorzitter van de werkgroep Pastoraat. “We 
hebben in coronatijd meer, of veel bewuster, aandacht 
voor elkaar gekregen”, vindt zij. 
Ook publiceren we het volledige groepenprogramma 
voor najaar 2020 van de werkgroep. 
 
De voorzitter van het liturgisch team, Alle van Steenis 
bericht ons over de dienstenseries in het komende jaar. 
Met Jan Wolsheimer blikken we terug op de Klimaat-
mars en de gevolgen van het protesteren in de stromen-
de regen. 
 
We zijn verheugd, dat onze vaste medewerkers weer 
bereid waren een bijdrage te leveren. Gerard Swu ste, 
Everdien Hoek, Herman Huijmans. Arjan Broers en 
Juut Meijer weer hartelijk welkom terug.  
 
Inmiddels kunnen wij u ook versterking melden bij de 
redactie en de opmaak van de krant. We verwelkomen 
Rien Hazebroek als nieuw redactielid en Nellie Ver-
schoor als opmaker. Beiden stellen zich in deze krant 
aan u voor. 
 
Wij hebben het colofon en de infopagina ongewijzigd 
gelaten, maar u begrijpt, dat in coronatijd een aantal 
zaken wat anders gaan of helemaal niet van toepassing 
zijn. 
 
Kopij voor het novembernummer graag voor 15 oktober 
naar het algemene redactieadres: dominicus-
krant@dominicusamsterdam.nl  
 
Ik wens u namens de redactie veel leesplezier met deze 
met veel genoegen gemaakte krant. 
 
 
Jaap Albronda 
 

 

 

 

 


