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Elke keer weer is het een verrassing dat de Dominicuskrant
zich als vanzelf vult met voornamelijk bijdragen van u als
lezer. Spontaan ingezonden stukken, of soms na een oproep
van de redactie. Ook deze keer werd er rijkelijk gereageerd op
onze oproep voor het Adventthema van dit jaar. De artikelen
staan verspreid in de krant, om telkens te
verrassen, steeds met een andere inval. Ik
kan alleen maar zeggen: ‘Sta open voor het
onverwachte!’
Deze dikke krant heeft veel en gevarieerde artikelen. Een
levendig interview met Annigje Bos, een verrassende kijk van
Berry Vorstenbosch op een in de Dominicus teruggekeerde
God, een nieuw lied voor de kerstviering, toegelicht door
Gerard Swuste. Anneke Kempkes, die aan het proefdraaien is
als redactielid, beschrijft hoe een viering over water met een
groot beeld werd verlevendigd. En niet te vergeten: twee
aansprekende boekbesprekingen.
Ik noemde het net: Anneke Kempkes is aan het onderzoeken
of zij wil toetreden tot de redactie. De redactie is daar erg blij
mee, maar daarmee is de bezetting niet toereikend. Er zijn nu
twee ervaren redacteurs en nog maar twee opmakers. Echter,
ook Riet Kroon heeft aangekondigd dat zij binnen afzienbare
tijd, na vijftien jaar, haar taak als opmaker wil gaan
neerleggen. Dit maakt de bezetting nijpend. De taken kunnen
niet meer gelijkwaardig verdeeld worden, waardoor het
ernaar uitziet dat er in maart geen krant zal verschijnen.
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Na negen prettige jaren neem ik afscheid van de redactie. Met
veel plezier heb ik ook deze keer de Dominicuskrant voor u in
elkaar gezet. Ik hoop van harte dat er mensen zijn die zich
ervoor willen inzetten dat de krant blijft voortbestaan.
De Dominicus zonder verbindende krant… ziet u het voor
zich? Open u voor het onverwachte. Samen een krant maken
is zo leuk!
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier! Uw bijdrage
voor de krant van februari kunt u voor 15 januari toesturen
aan Jaap Albronda: dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl
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