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Voorwoord
Hoop is het thema dat het Liturgisch Team koos voor
de adventstijd. Het zou ook het thema worden van dit
nummer van de Dominicuskrant. De hoop op ladingen
post over dit thema vervloog enigszins naarmate de
deadline naderde maar we lieten de hoop niet varen
dat dit nummer voldoende gevuld zou worden.
En terecht. Getuige de 42 pagina’s van dit dubbelnummer.
Met veel informatie over boeken dit keer. Allereerst
natuurlijk over het boek dat Niek Schuman over Hoop
schreef en dat als leidraad zou fungeren voor de serie
diensten tijdens de advent. Pieter van der Ven vertelt
op zijn eigen humoristische wijze over een bundeling
preken van Jan Nieuwenhuis die binnenkort verschijnt. En ook krijgt u informatie over de bundeling
verhalen en gesprekken over het Onze Vader die
Claartje Kruijff onlangs bijeenbracht.
Een goed bezochte Gemeentemiddag met een uitgebreide lunch voor alle vrijwilligers toonde aan dat de
Dominicusgemeente misschien meer een kerk is van
doeners en van kritische denkers dan van hopers.
Getuige ook de interviews in dit nummer. Marijke
Wieringa, die afscheid neemt van de werkgroep Diaconaat en Janneke Stegeman die kritisch is op het begrip hoop maar ook niet zonder kan. We zijn niet een
gemeente van navelstaarders maar e� e�n die graag
over grenzen heen kijkt; vele bijdragen getuigen
daarvan.
We wensen u veel leesplezier en uiteraard alvast
gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Namens de redactie,
Jaap Hikke
Kopij voor het februarinummer kunt u
tot uiterlijk 15 januari sturen naar Jaap Albronda:
jaapalbronda@planet.nl

