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Deze keer een krant waarin veel wordt verteld over ons kerk-
gebouw van binnen. Het dak boven ons hoofd en de klanken 
en kleuren rondom ons. 
Over de gewelfconstructie buigt de beheercommissie zich. Als 
er e�e�n steen naar beneden valt…komen er wellicht meer. Dus 
oppassen geblazen: deskundigen erbij, ladders in de kerk. Het 
wordt goed aangepakt. Jop Mendelts, lid van de BC, vertelt 
erover en over nog meer grote plannen die er zijn, onder an-
dere met de vloeren en de hoofdingang. Helaas gaat nog niet 
alles vanzelf.  
 
In een kerk hoort  een orgel. Het is een belangrijk onderdeel 
van het interieur.  Het orgel is nu e�cht  klaar zodat er weer  
volop en voluit op gespeeld kan worden. Evert van Merode , 
onze pianist en organist, legt uit wat er allemaal gebeurd is 
met de buizen, kleppen, pijpen, koppen en stemkrullen. Dit 
verduidelijkt hij met mooie foto’s. Nu kan, zegt hij: “het orgel 
weer in volle glorie klinken en de kerkruimte vullen.” 
 
Aan de kunst in de kerk wordt ook gedacht. Je leest dat een 
groepje doorzetters ruim een half jaar aan een kleed voor Juut 
heeft gewerkt. Het maakproces wordt uit de doeken gedaan 
door Henny van Huystee. We hebben er een kleurrijk 
“kerkraam” bij, niet van glas maar van gekleurde stofjes.  
 
Er wordt door een groepje van vijf Dominicusgangers aan een 
nieuwe website gewerkt die aantrekkelijk, herkenbaar en toe-
gankelijk moet zijn. “Gebruiksvriendelijk voor alle Dominicus-
gangers, of ze nu 96 zijn of 6 of 26” zegt Ankie Knijnenburg in 
haar bijdrage. Ze zal ons de komende tijd op de hoogte hou-
den. 
 
Voor in de december maand hebben de beide pastores iets 
extra’s bedacht. Voor zowel de kerkganger als de thuisblijver. 
Te vinden onder Verdiepingsdinsdagen Advent. 
 
Als lid van de redactie wens ik u veel leesgenoegen toe.  
Tevens wil ik allen die de moeite en tijd genomen hebben om 
ons een artikel toe te sturen, heel hartelijke bedanken daar-
voor.   
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