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Voorwoord 

We hadden een valse start met onze papieren krant. Net voor het 
oktobernummer zou uitkomen werd besloten het aantal bezoe-
kers van de diensten aanmerkelijk in te perken. Daardoor kon de 
krant ook minder in de kerk verkocht worden. Gelukkig hebben 
velen van u gebruik gemaakt van de mogelijkheid de krant per 
post te ontvangen of de digitale versie op te vragen.  
 
Maar we gaan gewoon door. We hebben geen gebrek aan artike-
len dus opnieuw genoeg te lezen.  
 
We openen met een interview met de onlangs 95 jaar geworden 
Chris de leeuw; over ouderdom, over bezieling, over haar tomelo-
ze inzet en haar verzet tegen onrecht in de wereld. ‘Still going 
strong’, getuige haar bijdrage aan de Mensenbieb en het enthousi-
aste stukje dat ze erover schreef. Eva Martens informeert u daar-
over ook via een gesprek dat ze had met de directeur van de 
stichting die de Mensenbieb organiseert. 
 
Op de omslag ziet u een afbeelding van een collage van Henny 
van Huystee. Volgers van Henny op Facebook weten het ongetwij-
feld al maar zij hangt met deze collage in de Royal Academy of 
Arts in Londen. Reden ook voor Everdien Hoek om er in haar co-
lumn bij stil te staan. Eveneens in het nieuws was Margriet  
Goddijn met haar 77e plek op de “Duurzame 100” van Trouw; 
Tom Kroon schrijft erover in zijn bijdrage.  Ze werd samen met de 
winnaars geportretteerd in de speciale bijlage van het dagblad. 
En Elin Haver bereikte een finaleplaats bij het Prinses Christina-
concours. Allemaal enthousiaste Dominicusgangers. 
 
Verder schrijft Kees Sluis over de Keizersgrachtkerk, neemt  
Gerard Swu� ste weer een geliefd lied onder de loep en neemt  
Karel van Hoestenberghe u mee in de geschiedenis van Oude  
Vlamingen. Dit alles en meer in dit novembernummer dat als  
weleer - noodgedwongen - in de secretariaatskamer is geprint. 
Kopij voor het decembernummer ontvangen we graag weer uiter-
lijk 20 november op ons emailadres: 
Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl 
 
We wensen u veel leesplezier in deze sombere tijden.  
En blijf gezond! 
 
Jaap Hikke 


