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Niemand uitsluiten, net als Jack 
In het nieuwe boek over de 

Salvatorkerk gaat het over 

de grote feesten en vierin

gen van vroeger, maar zeker 

ook over de grote ruzie van 

het afgelopen halfjaar. 

door Tom de Louw 

D 
ie ene alinea raakt vol
gens Ans Menes de die
pe kern van het 'Salva
toriaan zijn'. Op pagina 

123 van hetgloedjenieuwe boek
werk over de kerk staat dat Jack 
Snackers-als pastor jarenlang het 
gezicht van de Orthense parochie 
en twee jaar terug overleden - de 
deur aan de hemelpoort wagen
wijd open zal zwaaien voor hulp
bisschop Mursaerts. Omdat de 
voormalig pastor nooit iemand uit
sloot, schrijft zijn jongste neef. 
Dus ook Mutsaerts niet, de man 
die eind vorig jaar aan de basis 
stond van het conflict tussen paro
chie en bisdom, met het venrek 
uit de San Salvatorkerk als climax. 
,.Wij zijn wat vrijer, progressiever. 
Bij ons mag alles en we sluiten nie
mand uit. ledereen is mens", ver
telt de 6s-jarige Mettes. 

Ans Mettes en Toon Merkx met het nieuwe boek over de San Salvatorge-
meenschap. foto Sandra PHrenboom 

Zij en haar mede-Salvatoriaan 
Toon Merkx (81) zitten in De 
Schaapskooi in Rosmalen. Het 
nieuwe kantoortje van de Salvator
gemeenschap, ver buiten Orthen 
dus. Maar het is even niet anders. 
Voor hun neus 'Totdat ik vliegen 
kon op eigen kracht', het zo'n 
tweehonderd pagina's tellende Sal
vatorboek dat afgelopen weekeind 
ten doop is gehouden. Vol met per-

soonlijke verhalen, interviews. In
gehaald door de actualiteit, zou je 
het kunnen noemen. Omdat in 
het boek over de Salvator natuur
lijk veel wordt gezegd en geschre
ven over het vertrek van de gelovi
gen uit de kerk en omdat daarmee 
het oorspronkelijke idee om het 
schrijven geheel te wijden aan het 
ss-jarig bestaan van de Bossche 
kerk wat naar de achtergrond ver-

San Salvator in Beweging 

Na een conflict over het aanstellen 
van hulpbisschop Mutsaerts als 
waarnemend pastoor van de San 
Salvatorparochie, vertrokken de 
vrijzinnige gelovigen uit de kerk. 
Op 30 oktober 201 1 vond de laat
ste viering van de gemeenschap in 
de kerk plaats. Er werd een nieuwe 
vereniging opgericht: San Salvator 
in Beweging. Oe vieringen van deze 
gemeenschap worden gehouden in 

dwijnt. Want het vertrek zit de ge
lovigen, die nu samen San Salvator 
in Beweging vormen, nog altijd 
hoog. Heel hoog ... Het eerste wat 
ik denk als ik langs her gebouw 
rijd en dit boek lees is: jammer dat 
we de kerk uit zijn", zegt Merk:x, 
Salvatoriaan in hart en nieren ... Ja
ren ben ik de man van de techniek 
geweest. Alles deed ik in de kerk. 
Echt, het was mijn tweede thuis. 
De kerk heeft me zelfs bijna m'n 
leven gekost, toen ik op een koude 
decemberdag van het dak viel. 
Rug gebroken. Ze dachten dat ik 
nooit meer kon lopen." Laatst is-ie 
nog een keer in de kerk geweest, 
om wat lampen te vervangen . .,Ik 
kon het echt niet over m'n hart 
verkrijgen om dat niet te doen. 

het Cello-gebouw aan de Van der 
Eygenweg in Oen Bosch. 
In een nieuw boek, dat afgelopen 
weekend is gepresenteerd, staan 
persoonlijke verhalen en inter
views van de gelovigen. Dat boek 
heet 'Totdat ik vliegen kon op ei
gen kracht'. Kosten: 10 euro. Het 
boek is te verkrijgen na de week
endvieringen en bij Oe Schaaps
kooi in Rosmalen. 

Maar onze nieuwe locatie aan de 
Van der Eygenweg, bevalt me 
goed. Echt waar." 
Het eerste exemplaar van het boek 
onder redactie van Maria Hoitink, 
Toos Verdonk en Hans Wagema
kers, is zondag aan Wies 
Stael-Merkx overhandigd. Het 
boegbeeld van de Acht Mei Bewe
ging en jarenlang leider van de ver
nieuwingsgezinde katholieken. Sal
vatoriaan Mettes vindt dat het opti
misme van het boek af straalt ... Je 
merkt soms dat veeJ van ons den
ken: wat is het jammer dat we die 
kerk niet meer hebben. Maar de 
geest is hetzelfde gebleven. Ook 
mensen die twijfelden over onze 
nieuwe locatie zeggen nu: eigen
lijk is het daar best gezellig." 


