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deSalvatoriaan
Nieuwsbrief  San Salvatorgemeenschap Den Bosch

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap 
verbonden in liefde 
het leven vierend

er gaat iets nieuws beginnen

Het mooie aan geloofsgemeenschappen is dat er ‘hoop’ 
in hun genen staat geschreven. Waar dan ook ter wereld, 
onder welk gesternte dan ook. Hoop heeft de kracht in 
zich om licht in donkere dagen te ontsteken, zelfs daar 
waar geen lamp kan branden. Dit betekent troost voor 
wie dit wil en kan zien. 
En elk jaar opnieuw als de bladeren vallen, worden 
wij door de aankomende winter herinnerd aan de 
vergankelijkheid van het leven. Hoe levensnabij 
wil je het hebben? Zeker wij van de San Salvator 

geloofsgemeenschap met een boom als logo en het 
onderschrift: elke blad ademt de boom tot leven. Wat 
doe je dan als gemeenschap, als juist déze boom haar 
bladeren verliest? 
Een spannende vraag. In andere bewoordingen is 
deze vraag uitgebreid aan de orde geweest tijdens de 
identiteitsgesprekken eerder dit jaar. Onlangs zijn de 
bevindingen gebundeld in het identiteitsrapport. Ik 
heb als relatief nieuw lid gelezen van goede gesprekken 
en gerijpte inzichten die er allemaal toe doen. Nu komt 
het erop aan om met deze handreiking verder te gaan, 
op een weg die hoop geeft.

Een van de uitdagingen die het pastoraatsteam heeft 
opgepakt is om Salvatorianen ‘onder 55 jaar’ uit te 
nodigen voor het oecumenische festival Glow op 10 
december in Utrecht. 
Inspiratie opdoen, individueel en met elkaar, nieuwe 

wegen van hoop verkennen. Dat kan niet alleen 
van binnenuit de gemeenschap, dat kan niet alleen 
vanuit eerst uitgebreid met elkaar overleggen. Er zijn 
activiteiten die we gewoon vanuit het doen ontdekken.
Een andere uitdaging: de beursvloer  in ’s-Hertogen- 
bosch. De beursvloer is een jaarlijks terugkerend 
najaarsevenement in de stad, waarin bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties eenmalig met elkaar 
optrekken. De San Salvator heeft onlangs enkele 
hulpvragen ingediend – ja, wij hebben hulp nodig! – 
met enkele tegenprestaties achter de hand. Zo leren 
wij om de hoop, van waaruit we met elkaar leven, in de 
Bossche samenleving handen en voeten te geven.
En niet te vergeten is er in november de dag van de 
dialoog geweest. Een jaarlijks evenement waarin 
vooroordelen rondom verschillen tussen mensen op 
een zorgvuldige en vooral gezellige manier ter sprake 
komen. In Cello stond een van de 40 dialoogtafels. Doet 
u volgend jaar mee?
In deze Salvatoriaan kijken we uiteraard volop terug 
op het lustrum, dat we uitgebreid hebben gevierd op 
zondag 6 november. En de week daarna was er de dag 
met andere kleine geloofsgemeenschappen in Zuid-
Nederland. De San Salvator was gastheer. 
Omdat wij het belangrijk vinden om te leven vanuit de 
bronnen die ons zijn aangereikt…
Omdat wij uitzien naar een mensenkind, dat zo gelijk is 
en zo gans anders… 
Omdat wij met jullie allemaal toe willen groeien naar 
een mooie advent, kerst… en daarna… 
Ik wens alle lezers alvast een zegenrijke advent, kerst en 
jaarwisseling toe!

Namens het pastoraatsteam,    Jack Steeghs
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KERSTACTIE 2016       
SAN SALVATORGEMEENSCHAP DEN BOSCH

er gaat iets nieuws beginnen

Een hoopvol thema is dit jaar gekozen voor de Kerst-
tijd. Wat zal het fijn zijn als we naar de Kersttijd en het 
Nieuwe Jaar kunnen uitkijken met iets van verwach-
ting, hoop op betere tijden. 

Veel mensen hebben mogelijk de hoop al opgegeven.
Daarom zou u misschien zelf eens iets nieuws kunnen 
beginnen en deze keer een Kerstpakket maken voor 
mensen die het zo nodig hebben verrast te worden 
omdat ze grote zorgen hebben, een dierbare verloren 
hebben of zich erg eenzaam voelen.

Wellicht hebt u al vaak gedacht  ‘ik doe ook mee met 
de Kerstactie’, maar in de hectiek van alledag, komt 
het er niet van. Het zal u een goed gevoel geven, het 
deze keer wel te doen en daarbij te bedenken hoe fijn 
het is een ander blij te maken. 

Met onze Kerstactie willen wij bijdragen aan een 
hoopvolle Kersttijd en vertrouwen voor die mensen, 
die dit jaar een steuntje in de rug hard nodig hebben. 
Wij werken hiervoor samen met Juvans, afdeling 
Maatschappelijk Werk Den Bosch Noord. Zij leveren 
ons adressen aan.

GENOEG WERK AAN DE WINKEL !

 DOET U OOK MEE?

Wij verzoeken u zich aan te melden met naam, adres 
en telefoonnummer:
op e-mailadres kerstactiesansalvator.ib@gmail.com
of telefonisch tussen 9.30 en 11.30 uur op de 
‘Schaapskooi’ : 06-48645507

Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelf een pakket 
te maken, dan kunt u de kerstactie ook financieel 
steunen: contant of door een bijdrage over te maken 
op banknummer 
NL 20 INGB 0008254 4166 t.n.v. Kerstactie San Salva-
tor Den Bosch. 
De werkgroep verzorgt dan een pakket op maat.

Alvast hartelijk dank!
Werkgroep Kerstactie.

Hallo allen, 
Sommigen kennen mij wel, want ik ben al jaren 
betrokken bij de San Salvator Kerk en later de San 
Salvator Geloofsgemeenschap. 
Toch wil ik me even voorstellen want ik ga vanaf 
half november 2016 tot half april 2017 stage lopen 
binnen onze geloofsgemeenschap. 
Ik heet Annette Beelen, 48 jaar jong, getrouwd met 
Garry en samen hebben we 3 kinderen in de leeftijd 

van 21, 20 en 14 jaar. 
Ik ben 25 jaar werkzaam 
als wijkverpleegkundige, 
waarvan de laatste 8 jaar 
bij Buurtzorg. 
In 2015 ben ik gestart 
met de deeltijdopleiding 
Levensbeschouwing aan 
Fontys Hogeschool te 
Tilburg. Inmiddels zit ik 
in het tweede jaar van 

de vierjarige opleiding en mag ik stage gaan lopen. 
Het is een oriënterende stage dus ga ik vooral op 
verkenning uit. 
Omdat ik me ook graag meer ga verdiepen in 
mythen, riten en symbolen ben ik blij op deze plek 
stage te gaan lopen. 
Ik heb er erg veel zin in. Mocht u nog vragen hebben 
of iets willen zeggen tegen mij dan spreek me maar 
gewoon aan of mail me: amljbeelen@gmail.com 
En anders ziet u mij vanzelf her en der opduiken
Hartelijke groet en tot ziens! 
Annette Beelen

Nagenieten lustrum

We kijken terug op een mooi lustrumfeest. 
Van dit feest zijn twee filmpjes gemaakt. 
Voor degenen die beschikken over internet 
volgen hier twee links.
Het eerste filmpje geeft een impressie van de 
hele dag. Dit filmpje is via YouTube terug te 
kijken op https://youtu.be/dBLZDo0FqNg
De zussen Marie en Antoinette maakten voor 
ons feest een speciaal lied. Dit liedje is ook op 
YouTube te zien via 
https://youtu.be/RYIgWNyjhuQ

Met hartelijke 
groet, Franneke
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Vol verwachting

Vol verwachting kijken we met onze vluchtelingen uit 
naar de komst van hun gezinnen.
Misschien zijn er al een aantal gearriveerd als u dit 
leest. 
We hebben hen beloofd dat we opnieuw een bijeen-
komst organiseren als de gezinnen er zijn om zo ook 
de vrouwen en kinderen welkom te heten.
Inmiddels zijn er ook andere vluchtelingen die wij nog 
niet kennen in Den Bosch komen wonen. 
Op 24 november om 17.00 uur is er een welkomstbij-
eenkomst in het Bestuurscentrum Achter het Stad-
huis. 
Ook op wijkniveau vinden er ontmoetingen plaats, 
georganiseerd door Divers. U hoort er meer van.
In maart komen er nieuwe alleenstaande vluchtelingen in het oude kantoor van Zayaz wonen, nieuwe 
buren dus. Als Salvatorianen heten we hen natuurlijk van harte welkom en we willen er graag een bij-
drage aan leveren dat zij zich snel huis gaan voelen.

Gepke Kerssen

Salvatrix ex, Salvatrix nieuw
In het voorjaar namen we afscheid van Salvatrix en van haar oprichtster Jet Zwanikken. 
We hieven Salvatrix op én kwamen niet veel later weer met een groep vrouwen bij elkaar om 
over een eventuele doorstart te praten. 

Nu is ze er weer, Salvatrix, met een aantal nieuwe leden en een aantal oudgedienden. 
Een nieuwe groep, die vol enthousiasme met elkaar het gesprek aangaat, aan de hand 
van recente boeken of artikelen rond een actueel theologisch en/of maatschappelijk 
thema. De eerste bijeenkomst hebben we gesproken over de implicaties van de nieuwe 
wet op donorregistratie.

Mochten er vrouwen zijn die willen aansluiten, dan kun je contact opnemen met de nieuwe
contactpersoon Lucie van Nierop. 
Ze is te bereiken via lmtvannierop@icloud.com of 073 – 6416950.

We komen in principe bij elkaar op de eerste woensdag van de maand, van half 2 tot 3, in de
Schaapskooi, Beethovenlaan 1 in Rosmalen. 
Een enkele keer wijken we hiervan af. 
Dus heb je belangstelling, neem dan eerst even contact op met Lucie van Nierop. Tot ziens!

Corrie Dansen, namens werkgroep ZIN

Syrische salade

Omdenken

Heb je belangstelling? Op dinsdagavond 14 maart is het zover: dan gaan we Omdenken. 
Ard Nieuwenbroek zal die avond verzorgen.

Corrie Dansen
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WERELDWIJD -WEB

Wereldwijd  snuffelde in sites en nieuwsbrieven van over de gehele wereld naar feiten, 
meningen en ervaringen van mensen, groepen of organisaties die interessant, leuk, triest of juist 
bemoedigend zijn, maar die soms de krantenkoppen niet halen.

Gletsjermeer succesvol gedraineerd
Nepal heeft met succes vijf miljoen kubieke meter water afgevoerd uit een gevaarlijk gletsjer-
meer in de buurt van de Mount Everest. Daarmee is het gevaar van desastreuze overstromingen, 
die de levens van duizenden mensen konden bedreigen, afgewend.
Klimaatverandering veroorzaakt dat de gletsjers in de Himalaya in sneltreinvaart smelten. 
Daardoor ontstaan gletsjermeren die buiten hun oevers kunnen treden. Imja Isho (5100m) was 
zo’n snelgroeiend gletsjermeer in Nepal. Het Himalayagebied werd vorig jaar verwoest door een 
aardbeving. Voor de regering reden om prioriteit te geven aan het draineren van het meer. 
Het was 150 meter diep en het waterpeil is nu met 3,5 meter verlaagd. Het werk werd in zes 
maanden geklaard, terwijl men vanwege wind, sneeuw en de lichte lucht maar twee of drie uur 
per dag kon werken. Nepal telt ongeveer 3000 gletsjermeren.
Bron: Terradaily, november 2016

Communistische partij China roept op tot twee – kindpolitiek
Negen maanden na het einde van de één – kindpolitiek riep de communistische partij in een 
klein provinciestadje van China haar leden via internet dringend op een tweede kind ‘te maken’ 
om zo het goede voorbeeld te geven. Enkele dagen erna verschenen, volgens de New York Times, 
op internet geschokte reacties over deze omkeer.  ‘Vroeger gaven jullie hoge boetes, mensen 
werden geslagen, huizen verwoest, kuddes geconfisqueerd, vrouwen gedwongen tot abortus. 
En nu willen jullie mensen dwingen een tweede kind te maken!’ Een ander schrijft: ’Als jullie de 
huizenkosten halveren, kom dan maar bij me terug voor een tweede kind’. 
De partij heeft daarna de tekst van internet gehaald.
Traditioneel zorgen in China kinderen voor hun ouder wordende ouders. 
Maar demografen spreken nu van een omgekeerde piramide. Een enig kind zou nu wel eens de 
zorg op zich moeten nemen voor twee ouders en vier grootouders. Volgens de Wereldbank kent 
China de sterkste veroudering ter wereld. De meeste ouderparen zijn echter niet bereid of in staat 
een tweede kind op te voeden, vanwege de hoge kosten. Er is geen kinderbijslag, er zijn geen 
gratis of goedkope crèches en kleuterscholen. Het verplichte basisonderwijs begint pas op 
zevenjarige leeftijd. Dit onderwijs is bovendien wisselvallig van kwaliteit. Veel ouders gaan op 
zoek naar betere scholen, die meestal niet gratis zijn en over het algemeen in de rijkere buurten 
staan.
Bron: www.mepasie.org, oktober 2016

Peru: inheemse bevolking in de kou door vrijhandelsverdrag.
Vrijhandelsverdragen kunnen effecten hebben op het welzijn van de bevolking. In Peru lopen 
momenteel twee langdurende rechtszaken tussen de staat en twee ondernemingen.
In 2014 diende een Canadese mijnonderneming een claim in. 
De Peruaanse regering had een mijnproject in Santa Ana stop gezet nadat de lokale bevolking 
in protest was gekomen tegen de waterverontreiniging door het bedrijf en de politie tijdens een 
protestbijeenkomst enkele mensen had gedood.
Een andere zaak loopt al vanaf 2011 toen een Amerikaans ertsbedrijf zich verzette tegen de ver-
scherpte milieumaatregelen in de omgeving van La Oroya, een sterk vervuilde stad ten Noord-
oosten van Lima. Maar de in juli gekozen president van Peru, Pedro Kuczynski, een voormalig 
bankier, heeft van de heropening van de mijn in La Oroya een prioriteit gemaakt. Hij wil de mi-
lieumaatregelen gaan versoepelen 
Bron: maryknollogc.org, sept/okt 2016

Nepal

China

Peru
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Hoofdthema advent en kerst 2016: 
    
er gaat iets nieuws beginnen

Onlangs zijn de voorgangers die actief zijn tijdens advent en kerst bijeen gekomen, om met elkaar van 
gedachten te wisselen over het hoofdthema in relatie tot de wekelijkse vieringen. 
Dit soort gesprekken, over persoonlijke geloofsbeleving in relatie tot wat de Schrift ons wekelijks aanreikt, 
over het reeds gekozen hoofdthema en een gezamenlijke weg met elkaar, zijn altijd voedend en fijn om te 
doen.
Gekozen deelthema’s
1e advent 26/27 november Voorganger: Gepke Kerssen  Deelthema: het woord
2e advent 3/4     december Voorganger: Ard Nieuwenbroek Deelthema: een stem
3e advent 10/11 december Voorganger: Maria van den Dungen Deelthema: uitzicht
4e advent 17/18 december Voorganger: John Parker  Deelthema: dromen

Kerstavond 24 december       Deelthema: geestdrift.

17.00 uur  Kinderkerst   Voorgangers:  Franneke Hoeks en Jack Steeghs.
19.30 uur  Kerstviering met Melodiek Voorganger:  Mignon van Bokhoven.
22.00 uur  Kerstviering met de Cantorij Voorganger:  Mignon van Bokhoven.

1e kerstdag 25 december Voorganger: Gepke Kerssen  Deelthema: mens

Oudejaarsdag 31 december Voorganger: Jack Steeghs  Deelthema: wensen
Nieuwjaarsdag  1 januari Voorganger: pastoraatsteam  Deelthema: wensen
Epifanie   6 januari Voorganger: John Parker  Deelthema: veranderd

Agenda
Donderdag   1 december  Algemene Leden Vergadering
Woensdag        7 december  Mandala workshop  14.00 uur Schaapskooi
Donderdag   8 december   Bestuursvergadering
Maandag  16 januari  ZIN in film   19.00 uur Verkadefabriek
Zondag  12 februari  BeZINningswandeling  12.15 uur Cello
Dinsdag  14 maart  Omdenken   19.30 uur 

BIJZONDERE MOMENTEN

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Rien Vink                  geboren  13 maart 1935
                                    overleden  25 september 2016

Maria van Acker     geboren  28 maart 1948
                                   overleden 11 oktober 2016

Jan de Groot           geboren    1 november 1940
                                   overleden  19 oktober 2016

Truus van de Donk geboren  20 juni 1927
                                   overleden  25 oktober 2016

Ernst Koernap  geboren   3 januari 1931
                                   overleden   8 november 2016
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Wie Judas zegt, denkt meteen aan verraad. 
De Israëlische schrijver Amos Oz (1939) neemt deze 
traditionele opvatting als een soort onderlegger voor 
zijn roman Judas. Het verraad heeft in zijn boek vele, 
zowel persoonlijke als politieke, gezichten.
Het verhaal speelt zich af in Jeruzalem, in de winter van 
1959-1960. De hoofdpersoon, de 25-jarige Sjmoeël Asj 
stopt met zijn studie geschiedenis en godsdienstweten-
schap. Zijn scriptie, die gaat over Jezus in de ogen van 
de Joden, is vastgelopen. Zijn vriendin heeft hem plots 
verlaten voor een ‘ijverige en zwijgzame hydroloog’, 
zijn vader heeft vanwege een faillissement zijn studie-
toelage gestopt  en zijn vriendenkring 
voor Socialistische Vernieuwing valt uit 
elkaar. Kortom: Sjmoeël belandt in een 
crisis. ‘Een paar avonden liep Sjmoeël 
rond door regenachtige straten, ontmoet 
een beer die boos was omdat hij uit zijn 
winterslaap gehaald was’. Hij wil uit Jeru-
zalem vertrekken en proberen ergens in 
een nieuw te bouwen woestijnstadje werk te krijgen. 
Dan ziet hij op een prikbord van de universiteit een 
briefje: student gezocht die een oude invalide man vijf 
uur per dag gezelschap wil houden. De erop volgende 
maanden brengt hij door –praktisch afgescheiden van 
de rest van de wereld, want hij heeft zich verplicht tot 
geheimhouding– in het sombere huis van de invalide 
man Gersjom Wald en zijn schoondochter Atalja. 

Gersjom heeft zijn zoon verloren in de oorlog van 1948 
en geeft daarvan zichzelf de schuld. ‘Ik heb hem geïn-
doctrineerd’, zegt hij. ‘En niet alleen ik. Wij allemaal. Zijn 
kleuterleidsters. De leraren. Zijn vrienden en leeftijdge-
noten. De meisjes.’  Iedereen: behalve zijn schoonvader: 
Sjealtiël Abarbanel. Deze (fictieve) politicus durfde zich 
te verzetten tegen het beleid van Ben Goerion. Hij zocht 
naar een oplossing van het conflict samen met de Ara-
bieren en werd daarvoor uit de partij gezet. 
Hij sleet zijn verdere leven in vergetelheid in zijn huis 
aan de rand van de stad.

In deze vreemde, geïsoleerde situatie raakt Sjmoeël 
verliefd  op de twintig jaar oudere weduwe Atalja, die 
een spelletje speelt van verleiding en afstoting en hem 
tenslotte de deur wijst. Het was ’alsof ze zich onderweg 
gewoon over een straatkat heen gebogen had om hem 
te strelen, en toen de kat begon te spinnen onder haar 
strelende hand, was ze even ontroerd geraakt en had ze 
een stuk kaas of worst gepakt en voor hem neergelegd, 
had hem nog een paar keer over zijn kop gestreeld en 
was toen weer doorgelopen, omdat ze op zichzelf was.’
Door dit alles heen loopt het verhaal van Judas. In de 
ogen van christenen een verrader, het prototype van de 

onbetrouwbare Jood. Maar in de ogen 
van Sjmoeël een vurige gelovige en 
een van de beste vrienden van Jezus. In 
diens visie op Judas, evenals in het ver-
haal over de levens van Gersjom, Atalja 
en Abarbanel, wordt de lezer geconfron-
teerd met de complexiteit van menselijke 
emoties: hoe liefde ons blind kan maken, 

hoe idealen kunnen corrumperen en menselijke slacht-
offers voortbrengen en hoe huiveringwekkend dun de 
scheidslijn kan zijn tussen liefde en verraad. 

Judas: het boek geeft een indruk van de ingewikkelde 
politieke situatie en de daarmee samengaande  interne 
spanningen en emoties binnen de beginnende staat Is-
raël. Het is echter ook een boeiend boek door de schit-
terende beschrijvingen van bijvoorbeeld: het winterse 
Jeruzalem, het sombere huis waar twee door de oorlog 
getraumatiseerde mensen hun leven leiden en van de 
jonge Sjmoeël, hoe hij door de crisis heen raakt en zijn 
nieuwe leven waar dan ook tegemoet gaat. ’Alles maakte 
hem blij en alles vond hij hartverwarmend’. Hij is ouder 
en wijzer geworden, maar is er niet zonder kleerscheu-
ren uitgekomen, want hij loopt ‘hinkend weg’. Een ver-
wijzing naar aartsvader Jacob na diens gevecht om met  
het leven in het reine te komen?

Amos Oz; Judas; Amsterdam; 2015      

GELEZEN  

Eerste Communie

Op 19 november starten we met de voorbereidingen voor de eerste communie. 
Dit jaar zijn er zes kinderen die hun eerste communie in onze gemeenschap gaan doen.  
Tot en met mei komen de communicanten en hun ouders zes keer bij elkaar in Cello. 
Iedere bijeenkomst staat er een grote poort in de ruimte. Deze poort heeft iedere keer een andere 
naam. Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar door de poort en ontdekken zo samen het land 
van God.  Op zondag 21 mei zullen deze zes communicanten hun eerste communie doen. 

Daar gaan we met elkaar een mooi feest van maken.

hoe huiveringwekkend 
dun de scheidslijn kan 
zijn tussen liefde en 

verraad...
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In de vorige Salvatoriaan las u dat 
het verslag is uitgekomen van de 
gesprekken die we binnen onze 
gemeenschap voerden over onze identiteit. Uit de 
gesprekken komt naar voren dat velen blij zijn met de 
San Salvator gemeenschap, een open oecumenische 
geloofsgemeenschap met wortels in de katholieke 
traditie. De vieringen worden gewaardeerd: er klinkt 
verstaanbare taal, geloof en dagelijks leven worden 
met elkaar verbonden. Er wordt een grote onderlinge 
verbondenheid ervaren, maar ook een gerichtheid 
op de wereld om ons heen.  
Goed om zo aan elkaar te vertellen wie we zijn, hoe 
we onszelf zien. 
Inspirerend was het ook om met andere geloofs- 
gemeenschappen van gedachten te wisselen op de 
dag van de zelfstandige geloofsgemeenschappen 
op 12 november in Cello. We horen dan niet meer 
officieel bij de wereldkerk, we hebben wel een warme 
band met andere geloofsgemeenschappen met wie 
kunnen samenwerken. 

We zouden echter geen ware Salvatorianen zijn, als 
we nu tevreden met onszelf achterover zouden gaan 
leunen. Daarvoor is het verslag ook niet bedoeld. Het 
legt een bodem waarop we verder bouwen. Bij de 
San Salvator is er ook altijd dat verlangen naar meer. 
Verlangen naar de toekomst, naar de nieuwe wereld 
waaraan we graag meebouwen. 
In het verslag wordt de wens geuit dat meer mensen 
van ons horen, vooral ook jongere mensen, want we 
willen dat het verhaal verder gaat.
Hoe gaan we dat de komende tijd doen?
Daartoe is het verslag met aanbevelingen naar de 
werkgroepen gestuurd met de vraag om zo met de 
toekomst van onze gemeenschap bezig te zijn. 

De vraag hoe ook toekomstige 
generaties geraakt kunnen 
worden door de woorden die 
we spreken en de dingen die 

we doen.
Leden van werkgroepen hebben vast al gemerkt dat 
hun eigen werkgroep 'aan de slag' is gegaan met 
het verslag. Wanneer dat niet nog niet het geval is, 
kunnen zij dat in hun eigen werkgroep aan de orde 
stellen, met als uitkomst boeiende, inspirerende 
gesprekken. Als Salvatorianen zijn we doeners en 
renners, maar wat is het goed als je even wordt stil 
gezet, even kijkt naar hoe we verder kunnen groeien, 
de toekomst tegemoet. 
Natuurlijk mag u, als u geen lid bent van een werk-
groep ook reageren, want elk blad ademt de boom 
tot leven.
Reacties op het verslag kunnen gestuurd worden 
naar Jacques Jochems: jjochems@hccnet.nl
(een geschreven reactie mag natuurlijk ook 
overhandigd worden na een viering)

Ik vind het mooi als ik mensen zie groeien, tot op 
hoge leeftijd. Toegroeien naar het Geheim van ons 
leven, ontdekken wat werkelijk van waarde is.

Ik hoop de komende jaren te mogen zien hoe we 
als gemeenschap groeien: hoe we steeds meer 
ontdekken wat deze wereld nodig heeft, wat onze 
bijdrage aan de nieuwe wereld kan zijn en hoe we 
steeds meer medestanders van alle leeftijden vinden 
om samen het avontuur mee aan te gaan. 
Daarbij mogen we rekenen op de Geest die altijd 
weer leven brengt.

Gepke Kerssen
Lid van de werkgroep die het verslag maakte 

Doorgroeien

OPBRENGST KLEDINGINZAMELING

De kledinginzameling voor Mensen in Nood van oktober j.l. 
heeft het mooie totale gewicht van 125 kg. opgeleverd.  

De brengers en de helpers hartelijk dank!
Volgend jaar in de maand mei doen weer een beroep op jullie.   

Frans Hoitink.
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Vieringen San Salvatorgemeenschap 
in het Dagcentrum Cello, 
van der Eygenweg 1 
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur 
en zondags om 10.30 uur. 
Voorafgaand aan de viering 's zondags is het 
mogelijk om vanaf 10.00 uur deel te nemen aan een 
stilte-meditatie.

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
‘De Schaapskooi’  Beethovenlaan 1  
5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen 
van 9.30 -11.30 uur 
tel.: 06-48645507 
info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl
rek.nr.: NL96 INGB 0006040713 
t.n.v. San Salvator in Beweging
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Kopij graag naar: 
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Uiterlijk zondag 12 februari 2017
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