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Er ligt weer een goed gevulde Dominicuskrant voor u.
Op de voorkant ziet u kinderen bij brandende kaarsjes. Dit
verwijst naar Allerzielen, wij vieren dit op zondag 31 oktober.
‘We denken aan diegenen die afgelopen jaar uit de Dominicuskring overleden zijn. Voor al diegenen van korter of langer
geleden, die we niet vergeten kunnen en willen, steken we
kaarsen aan, of schrijven we hun namen op briefjes, om ze in
herinnering te roepen, om gemis te delen en te weten dat we
niet alleen zijn….’
Iemand noemde de Dominicus ooit een schiettent, ongetwijfeld vanwege alle versieringen in de kerk. Jaap Hikke gaat in
zijn artikel over de geschiedenis van de kerk in op het ontstaansproces van het gebouw en zoekt uit of die kwalificatie
terecht is. Er valt meer te zien als je met architectonische
ogen de ruimte bekijkt.
En als we dan luisteren naar de woorden die Gerard Swu� ste
naar voren brengt in zijn Tour de Chant over psalm 121,
“Onze hulp in de naam, van de Heer, Die trouw blijft tot in
lengte van dagen, Die zag dat het goed was”, dan begrijpen we
dat, in het prachtige interview dat haar vroegere collega pastor Mirjam Wolthuis haar afnam, Juut Meijer het volgende
zegt: ‘Al die verhalen die me werden toevertrouwd als pastor,
voor mijn besef worden ze dan ook neergelegd onder dat dak
bij Ik Zal Er Zijn. Er is een groter dak dat ons allemaal draagt,
liefde met een hoofdletter’.
Frederik Lobbrecht vertelt ons verhalen uit e� e�n van de zwartste periodes in onze geschiedenis, die door hem van dichtbij
geroken en doorvoeld zijn, naar aanleiding van een scheur in
de klok.

Gerard Swüste

10

Karel van Hoestenberghe

22

It giet oan… Er begint na de wat ingehouden verplichte rust,
weer van alles. U leest over de Vrouwendag, over de twaalfjarigen dienst, over vrede scheppen bij vliegbasis Volkel, over
de ontdekkingen die jongeren in Taize� deden en over een komend symposium met de titel: ‘Eigenlijk geloof ik niets…’ en
nog veel meer. Kortom, om je in onder te dompelen en van te
genieten. Hierbij wens ik u veel leesplezier toe.
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Kopij voor de novemberkrant kunt u,
liefst voor 15 oktober, sturen naar ons
redactieadres
dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl
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