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Foto’s op het voorblad zijn gemaakt door 
Gertjan van Dijk vanaf de steiger in het tran-
sept ter hoogte van het Rozenkransaltaar. 
De engel boven de preekstoel zit dik onder  
het stof. 

In deze laatste maand van 2022 is het tijd voor bezinning. 
We kijken terug op een vreemd jaar dat in het begin nog 
volop in het teken van corona stond; we kunnen het ons al 
bijna niet meer voorstellen. Maar ook van de oorlog in Oe-
kra��ne en die is nog steeds in alle hevigheid gaande. Het 
leidt tot grote onzekerheid, torenhoge  prijzen, energiete-
kort. Het thema van de advent is stilte en gebed. Misschien 
hebben we daar ook wel even behoefte aan. Twee bijdragen 
over gebed ontvingen we al deze maand, een teken aan de 
wand? 
 
We openen dit keer niet met een interview – dat leest u ver-
derop, een zeer lezenswaardig gesprek met Richard Har-
manni – maar met de ontwikkelingen in de werkgroep dia-
conaat. De werkgroep gaat een slapend bestaan leiden en 
Mirjam Nieboer wil daar het fijne van weten via een ge-
sprek met de drie betrokkenen. Jo-anne de Haan vertelt 
over zichzelf en over de totstandkoming van haar 
‘mensenkleed’. Een zware bevalling vond ze het maar er is 
toch een groot gevoel van tevredenheid. Germain Creyghton 
bereidt ons alvast voor op een nieuwe prekenserie in het 
nieuwe jaar over dogma’s. Een niet-vanzelfsprekende keuze 
noemt hij het maar daarom misschien juist wel zo span-
nend. In de tijd van St. Dominicus waren er volop dogma’s. 
De redactie wil wel eens wat meer weten over de dominica-
nen en introduceert een nieuwe serie in het komende jaar. 
 
Maar eerst kijken we uit naar kerst, eindelijk weer een ver-
trouwde kerst. Met twee nachtdiensten en een echt Open 
Huis. Geeske Hovingh schreef een kort kerstverhaal en  
Everdien Hoek zoekt licht in de duisternis. Veel te lezen dus 
voor bij de kerstboom maar dat mag ook wel. Ons volgende 
nummer verschijnt pas weer op 5 februari.  
Kopij, liefst voor 15 januari, is zoals altijd van harte wel-
kom op ons redactieadres:  
Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl.  
 
We wensen u veel leesplezier, heel fijne kerstdagen en al-
vast alle goeds voor het nieuwe jaar. 
Namens de redactie, 
 
Jaap Hikke 
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