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Elk blad ademt de boom tot leven

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

SAN SALVATOR
IN BEWEGING?

We zijn verhuisd naar een nieuw onderkomen in 
Orthen. De verhuisdozen zijn nog niet helemaal 
aan de kant, maar de nieuwe plek krijgt steeds 
meer vorm.  Mooi om te zien dat deze nieuwe stek 
ons laat bewegen.  Meer mensen weten de weg 
naar de koffie-inloop te vinden en we zijn bezig 
met het opzetten van activiteiten voor bewoners 
en wijk. 
Als dat geen beweging is!?

Nu, net na de verhuisdrukte, mogen we uitzien 
naar het feest van Pasen, feest van opstanding en 
vernieuwing. De woorden ‘Kiezen voor…’ zijn in de 
Veertigdagentijd met ons meegetrokken, met als 
grondtoon om vooral vanuit vertrouwen op weg te 
blijven gaan. 
Wij willen een gemeenschap in beweging zijn en 
blijven. Nu en in de toekomst. We zijn vijf jaar als 
zelfstandige geloofsgemeenschap onderweg. We 
hebben het goed met elkaar en mogen trots zijn 

op wat we hebben bereikt. Toch willen we niet 
stil blijven staan. Hoe kunnen we meer mensen 
betrekken bij datgene wat wij belangrijk vinden? 
Hoe blijven we verstaanbaar voor mensen die wel 
zoeken maar niet kerkelijk zijn?  
Deze vragen zijn niet los te zien van de gemeen-
schap zoals ze nu is. Het is meer dan belangrijk om 
zuinig te zijn op deze San Salvator. Tijdens de hei-
dag in februari spraken bestuur en pastoraatsteam 
over de toekomst. Wat is er nodig om ook over 5 
of 10 jaar San Salvator te zijn?  Daarover willen we 
op 20 april graag verder praten met de leden van 
de gemeenschap.  Samen kijken welke stappen we 
zetten als het gaat over de toekomst.

Als lid van het pastoraatteam heb ik er alle ver-
trouwen in. Niet omdat ik in een glazen bol kan 
kijken. Wel omdat ik mijn werk niet kan doen 
zonder vertrouwen. En mijn vertrouwen wordt het 
meest gevoed vanuit de mentaliteit, de veerkracht 
die ik in de gemeenschap proef. Het is de aard. Of 
zoals ik het lees in een oud nummer van ‘Volzin’ 
(nr. 15, 2012, pag. 22): ‘Orthenaren zijn een taai 
volkje. Dijkdoorbraken, branden, belegeringen; ze 
krabbelden altijd weer overeind, gewend om weer 
van voren af aan te beginnen.’

Wij wensen u alvast een zalig Pasen!

Namens Franneke en Mignon,
Jack Steeghs, lid pastoraatteam
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ORDUNE 

Wie weet wordt dit nog een andere naam, maar 
voorlopig dus deze.

Op 27 maart zijn we gestart in Ordune. 
De gastvrouwen, tezamen met wat hulpgastvrou-
wen, hebben zich een nieuwe situatie eigen ge-
maakt. Soms een hele uitdaging. Maar ook heel 
leuk vanwege nieuwe contacten die gemaakt 
worden. Er was redelijk veel bezoek deze week, 
vooral van Salvatorianen.
We hebben een mooie, lichte ruimte met fijne 
werkplekken en mooie meubels. 
De keuken is werkelijk fantastisch en is nu al 
klaar voor Eten in Ordune.
Natuurlijk is er nog heel veel te regelen, maar 
ook veel gedaan. 
Met dank aan allen die hebben meegeholpen.
Grappige, of soms minder grappige zaken zijn er 
ook.
Toilet waar geen licht is, toch tasten in het duis-
ter.
Toilet waar je naartoe moet mét sleutels en 
mobiel. Anders kun je niet meer terug naar de 
werkplek.
En zo zijn er nog veel meer kleine dingen te rea-
liseren, maar beetje bij beetje komt dat.
Wilt u langskomen, leuk: Er is koffie van 10.00 
tot 11.30 uur. (Wel mobiel meenemen, want we 
hebben nog geen bel, maar het telefoonnummer 
staat op de deur).

Trudie van Lexmond   
gastvrouwen

Van Schaapskooi naar Ordune

Een kleine impressie, door Gonnie van Osta.

Zaterdag 25 maart heeft een flinke ploeg vrij-
willigers meegeholpen met de verhuizing van 
ons secretariaat van de Schaapskooi in Ros-
malen naar de nieuwe ruimtes van Ordune in 
Orthen. We zijn heel blij geweest met de huis-
vestingsmogelijkheid die Jos Wijsmuller ons de 
afgelopen 5 jaar geboden heeft, maar we mer-
ken ook dat het fijn is weer in Orthen terug te 
zijn. 

Een korte impressie van die zaterdag: Frans 
Mettes en Jack Steeghs hadden een team sa-
mengesteld dat vanaf 9 uur die dag meehielp 
met het overbrengen van de inboedel van Ros-
malen naar Ordune. In Ordune aangekomen 
was er koffie gezet en de ‘eten-in-de-schaaps-
kooi’ keukenploeg, onder leiding van Petra 
van den Elshout, had gezorgd voor soep voor 
de verhuizers en voor de nieuwe bewoners. 
Een aantal nieuwe bewoners waren ook aan 
het verhuizen en gaven graag gehoor aan onze 
oproep om een kopje soep te komen eten. Zo 
maakten we op een genoeglijke manier kennis 
met elkaar. Het was een gezellige lunch. 

Toen alles was overgebracht, schoongemaakt, 
keuken ingericht, boekenkasten in elkaar ge-
zet, boekenkasten gevuld, bureaublad geïn-
stalleerd, bliezen we om 14:15 uur de aftocht. 
Zo, dat staat! De rest volgt. 
Van harte welkom! 
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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.

Als moordenaars helden worden genoemd.
Op een college in Buenos Aires circuleerde deze maand een anonieme video, waarin 
moordenaars tijdens de militaire dictatuur van Jorge Videla (1976-1983) helden werden 
genoemd. De video werd verspreid door familieleden van de onderdrukkers, die ‘ver-
ontrust’ werden doordat er op scholen gesproken werd over staatsterrorisme en over 
zogenaamde misdaden die begaan waren gedurende de laatste dictatuur, Zij vonden 
dat de ‘gehele geschiedenis’ aan de orde moest komen. De moordenaars zouden alleen 
gereageerd hebben op terreurdaden en degenen die terreur zaaiden wel hebben moeten 
doden.
De ouders van de leerlingen waren verontwaardigd over de vertoning en wilden uitleg 
van de directeur. Deze bevestigde hun mening: ’Volgens het Internationale Strafhof is het 
duidelijk dat de gebeurtenissen gedurende de militaire dictatuur delicten tegen de men-
selijkheid waren, zij mogen niet verjaren. Zij zijn gepleegd door de staat en dus is een 
partijdige lezing uit den boze.’
Bron: La Nación; maart, 2017

Arabische wereld: een op de vijf jongeren wil emigreren.
Volgens een enquête onder 10.000 jongeren wil gemiddeld 20% van de jongeren in de 
Arabische landen rond de Middellandse Zee emigreren. Dit percentage loopt op tot 53 % 
in Tunesië.
Zes jaar na de Arabische lente is hun belangrijkste motivatie het gebrek aan goede banen 
en slechte levensomstandigheden. Jongeren voelen zich gefrustreerd en buitengesloten. 
Zij voelen zich niet vertegenwoordigd in de instituties, die alleen de elite zouden repre-
senteren. Het werkloosheidspercentage was in 2014 30%, terwijl het wereldgemiddelde, 
volgens IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) 13% is. Anders dan men zou verwachten, 
wordt de wens om te emigreren sterker, naarmate men hoger is opgeleid.
Bron: Jeune Afrique, maart, 2017

Jimmy Carter (92) wil eerst drakenziekte uitroeien, dan sterven.
Drakenziekte is een tropische ziekte die maar weinig mensen kennen. Dodelijk is de ziek-
te niet, uiterst pijnlijk en uitputtend is hij wel.
Het is een aandoening die wordt veroorzaakt door een parasiet in het drinkwater. Vol-
wassen wormen lijken op slierten spaghetti van bijna een meter lang. Ze verlaten het 
lichaam via hevig brandende zweren op armen en benen.
De ziekte komt nog voor in 3 Afrikaanse landen (Tsjaad, Ethiopië en Zuid – Soedan). In 
1987 was dat aantal nog 21. Experts verwachten dat de ziekte dit jaar weleens volledig 
kan worden uitgeroeid. De enige manier daartoe is het water goed filteren en de vis die 
men eet goed koken.
Jimmy Carter stortte zich na zijn presidentschap volledig op humanitaire werkzaamhe-
den. Nadat hij in Ghana een slachtoffer van deze ziekte ontmoette, werd de uitroeiing 
ervan een van de doelstellingen van het door hem opgerichte Carter Center. De hoog-
bejaarde man laat regelmatig weten dat het hem nog voor zijn dood zal lukken om de 
worm uit te roeien.
Bron: World’s Best News; maart; 2017 

>>>

Buenos 

Aires

Arabische 

wereld

Draken-

ziekte
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>>>
Sharia in Jakarta?
Als de voormalige minister van onderwijs en cultuur, Anies Basweda, op 12 april tot gou-
verneur van Jakarta gekozen wordt, zouden de 12 miljoen inwoners van die stad weleens 
gewend moeten raken aan een totaal andere sfeer. Sommigen hopen op, anderen vrezen 
juist een sharia- achtig leefklimaat, zoals nu al het geval is in Atjeh.
Basweda stond bekend als een gematigde moslim, maar hij speelt de laatste tijd de kaart 
van nationale identiteit, waarin de islam centraal staat. Hij vindt zijn kiezers met name 
onder de arme moslims die hij goedkope huizen in het vooruitzicht stelt. Hij verzet zich 
tegen colleges over seksuele minderheden op de universiteit waar hij zelf eerst rector 
was. Hij is ook tegen interreligieuze huwelijken. Hij ontkent overigens dat hij een cultuur 
van intolerantie voorstaat. In de exit-polls heeft hij een grote voorsprong op zijn rivaal.
Bron: www.straitstimes.com

Jakarta

Op 22 maart vond in Brussel de herdenking plaats 
voor de slachtoffers van de IS- terreurdaad die op 
dezelfde datum het jaar ervoor plaats vond. Een van 
hen was Loubna, vrouw van Mohammed El Bachiri, 
moeder van drie jonge kinderen. Het gezin woonde 
in de ‘moeilijke’ Brusselse wijk Molenbeek. 
Schrijver en historicus David Van Reybrouck sprak 
met hem over zijn leven, zijn gedachten en ge-
voelens en tekende die op in een boekje, getiteld: 
Een Jihad van Liefde. Het boekje is met name ge-
schreven voor (moslim)jongeren, die buiten de boot 
dreigen te vallen en radicaliseren. Zij hebben dro-
men van liefde nodig en liefdevolle mensen die hun 
perspectieven geven. ‘Liefde (is) het begin van elke 
bloei’, zegt El Bachiri. Maar het boekje getuigt voor-
al van liefde voor zijn vrouw.
Bij het woord ‘jihad’ denken we meestal 
aan ‘de heilige oorlog’ die moslimfanatici 
menen te moeten voeren tegen iedereen 
die het niet met hen eens is. El Bachiri 
gaat terug naar de oorspronkelijke bete-
kenis die de profeet Mohammed aan het 
woord gaf, namelijk de inspanning die 
iedere moslim moet voeren tegen de eigen 
hartstochten. ‘In de beproeving die ik moet door-
staan voel ik me meer ‘jihadist’ dan de grootste 
strijder........een echte jihadist is iemand die niet in 
woede ontsteekt, ongeacht de situatie. Hij kan mis-
schien wel razernij voelen, maar het is zo gemak-
kelijk iemand te slaan of geweld te gebruiken. Het 
echte jihadisme is een inspanning naar jezelf, naar 
je gedachten. De jihadist zoekt naar kennis, doet 
zijn best anderen te ontmoeten, ook als die er niet 
voor openstaan.’
Moedige woorden van iemand die de kwetsuren van 
de inspanning aan den lijve ondervindt: ’zonder 
jou (Loubna) ben ik verdwaald, het leven heeft alle 
smaak verloren.‘

In korte fragmenten vertelt hij over zijn leven, zijn 
ouders, zijn gelovige opvoeding, zijn gelukkige tijd 

op een katholieke basisschool, zijn 
kennismaking en huwelijk met Loub-
na, de geboorte van hun kinderen en 
hoe dat alles verwoest werd door da-
den van haat. Hij roept moslims op de 
Koran te lezen vanuit de rede en het 
hart en zo ook te handelen.

Kleine fragmentjes zijn het, die een inkijk geven 
in zijn leven, verteld in simpele woorden maar vol 
poëtische zeggingskracht. Het verhaal van een ge-
wone man, ’een metrobestuurder, een moslim zoals 
zovelen, die je niet hoort, die je niet ziet. Maar die 
o zo talrijk zijn’.
In een maand tijd was het boekje toe aan de derde 
druk. Blijkbaar zien veel mensen in ‘deze metrobe-
stuurder, deze moslim’ een baken van hoop en horen 
zij via hem een stem die niet oproept tot verdeeld-
heid maar tot liefde ’die onuitsprekelijke grondstof 
die uit het hart komt en niet uit de bodem.’
Mohamed El Bachiri; Een jihad van liefde; Amster-
dam/Antwerpen; 2017

GELEZEN

‘Liefde (is) 
het 

begin 
van elke bloei’
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GEZOCHT GEZOCHT

Zaterdag 13 mei 18.00 – 21.00 uur: Jon-
gerenactiviteit in Ordune 
Samen eten en kennismaken
Voor jongeren van 10 tot 14 jaar = 
groep 7 en 8 basisschool en de eerste 
twee klassen van de middelbare school

Wil jij mee voorbereiden?
De eerste bijeenkomst wordt voorbe-
reid. Ben je ouder/begeleider/oudere 
tiener of twintiger en vind je het leuk 
om met ons mee te doen? Te denken 
valt aan: meedraaien in een rooster 
om de jongerenbijeenkomsten mogelijk 
te maken, wervende stukjes schrij-
ven, werkvormen bedenken, Facebook 
verzorgen, filmpjes maken, et cetera.  
Regelmatig of incidenteel. Alle bereid-
heid is welkom: steeghsjack@gmail.com 
of 06-26989411

Mede namens Vincent, Jack, Garry, 
Marcel, Jorien, Camiel, Chiara en Fran-
neke,

Jack Steeghs

10ergroep 
San Salvator

Wij zullen doorgaan…? 
Ja/Nee…

In de vorige aflevering van de Salvatoriaan stond 
een oproep van de Cantorij: we hebben dringend 
behoefte aan versterking bij alle partijen.  
Doorgaan op een manier die voor de bezoekers van 
de vieringen én voor het koor zelf plezierig is, kan 
alleen als we genoeg leden houden!  

Nu komen we in de problemen als er bij één 
stempartij om uiteenlopende redenen verschillende 
mensen tegelijk verhinderd zijn. 
Liefst krijgen we er ‘vaste’ leden bij…. 

Wil je/ kun je je niet vast verbinden? 
Heb je wel koorervaring, kun je van blad zingen of 
thuis met een instrument je eigen partij instuderen? 
Ook dan ben je van harte welkom! 

Als je mee komt zingen, bewijs je zowel de gemeen-
schap als jezelf een dienst! 
De sfeer in de groep is namelijk ongelooflijk positief 
en werken met een professionele dirigent én een pro-
fessionele pianist is een luxe waar veel ‘kerkkoren’ 
alleen maar van kunnen dromen! Voor ons is dat een 
wekelijks feestje! 
 
We repeteren op woensdagmorgen 
van 10.00 tot 11.30 uur 
bij de paters Kapucijnen 
op de Van der Doessingel 
en hebben daarna onze onmisbare koffiepauze. 

Belangstelling? 
Neem na een viering contact op met de dirigent 
(Peter-Paul van Beekum), lees op onze website 
de beschrijving van ‘De Cantorij’ onder de rubriek 
‘Werkgroepen’ of bel of mail om meer informatie te 
krijgen naar: 

Toos Verdonk, contactpersoon De Cantorij
Tel. 073-6440971; e-mail cwmverdonk@gmail.com 
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 Koorgroep ‘t Zand

St. Franciscus Xaveriuskerk 200 jaar 
Lieddag ‘Heel de aarde’ met Tom Löwenthal in Amersfoort

Dit jaar bestaat de Sint Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand 29 in Amersfoort tweehonderd jaar. 
Dat bijzondere jubileum wordt in de zomer gevierd met een groots jubileumprogramma. Een van 
de hoogtepunten is de Lieddag op zaterdag 24 juni, onder leiding van Tom Löwenthal. Het thema 
− ‘Heel de aarde’ − is o.a. ontleend aan ‘Laudato Sí’, waarin paus Franciscus bijzondere aandacht 
vraagt voor de schepping. 

De Lieddag begint om 11:00 uur (inloop vanaf 10:30 uur) en duurt tot ca. 17:00 uur. Zowel koren 
als individuele deelnemers zijn welkom in de fraaie ‘Waterstaatskerk-avant-la-lettre’ in het oude 
stadscentrum van Amersfoort. De liederen − oude en nieuwe, op tekst van Huub Oosterhuis en ge-
toonzet door Antoine Oomen en Tom Löwenthal zelf − worden geoefend met steun van de Koorgroep 
’t Zand, met piano/orgelbegeleiding van Martin Lorijn. 

De liederen zijn gekozen uit diverse bundels. Op het programma staan:
 Die chaos schiep tot mensenland (Antoine Oomen)
 Dat ik aarde zou bewonen (Tom Löwenthal)
 Ten dage dat hij maakte (Antoine Oomen)
 Blinde ogen (Tom Löwenthal)
 Aarde, werk van uw handen (Antoine Oomen)
 Aarde, deze enig denkbare (Tom Löwenthal)
 Mocht het waar zijn (Antoine Oomen)
 Om water (Tom Löwenthal)
 Hoog te paard (Antoine Oomen)
 God weet, komt het goed (Antoine Oomen)

Na de repetities, die worden onderbroken door een lunch- en een theepauze, wordt de Lieddag 
afgesloten met een korte vesperviering, waarin de geoefende liederen worden uitgevoerd. Deel-
nemers wordt verzocht zelf voor hun lunch te zorgen; in de kerk zijn daartoe geen voorzieningen 
getroffen. Bij de kerk parkeren is vrijwel onmogelijk, maar op redelijk korte afstand is er wel gele-
genheid tot betaald parkeren op openbare parkeerterreinen (Achter Davidshof en Flintplein) en in 
parkeergarages (Stadhuisplein en St. Jorisplein). 

Voor elke deelnemer/ster is er een bundel met de koorpartijen beschikbaar, die op 24 juni bij bin-
nenkomst ter plaatse wordt uitgereikt na betaling van de deelnemersbijdrage van € 20,00 (bundel, 
koffie/thee). 
Opgave voor deelname − tot 1 juni − en info uitsluitend bij mflobach@gmail.com, met duidelijke 
vermelding van naam en adres van de deelnemer/ster.
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24 juni is het Roze Zaterdag

Jezelf kunnen zijn, wat je seksuele geaardheid of genderidentiteit ook 
is… dat is in ons land helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom 
wordt Roze Zaterdag georganiseerd, om te bouwen aan begrip, tole-
rantie, respect en participatie. In 2017 organiseren ‘s-Hertogenbosch, 
Oss en de regio Noordoost-Brabant op 24 juni Roze Zaterdag. Voor jou, 
voor iedereen. Op de website www.rozezaterdag2017.nl is alvast een 

overzicht van het programma te vinden.
Roze zaterdag begint op 10 uur met een oecumenische gebedsviering in 
de Sint Jan. Vanuit de San Salvator werken wij mee aan de invulling van 
deze viering. 
U bent allemaal van harte welkom! 

Oecumenische Pinksterviering

Vanuit het beraad van kerken wordt op eerste pinksterdag, zondag 4 juni, een oecumenische ge-
bedsviering gehouden. Het is dan Jazz in Duketown en de viering zal opgeluisterd worden door 
Jazzmuziek. Bij mooi weer vieren we buiten op de trappen voor de grote kerk op het kerkpleintje in 
het centrum van de stad. De viering begint om 12. 00 uur. 

Op zaterdag 15 april organiseert het BERAAD VAN KERKEN van 19.15 tot 20.00 uur het 
Licht op de Parade. Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch heeft zich vanaf het mo-
ment van oprichting ingezet om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en chris-
tenen te 
bevorderen. Het gezamenlijk ontsteken van het Licht, vlak voor de Paaswake, onder-
streept de onderlinge verbondenheid.
We geven uiting aan onze verbondenheid door een gezamenlijk licht te ontsteken op de 
Parade en hiermee onze Paaskaars of Lantaarn aan te steken. 

Vanuit het Vuur op de Parade wordt het Licht meegenomen naar de verschillende kerken 
om zo het Paasfeest in te luiden. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is 
opgestaan. Het licht is symbool voor hem. Hij verlicht ons leven.
Dat willen we vieren en dat licht willen we verspreiden en delen.

Alle kerken van Den Bosch, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en geïnteres-
seerden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Veel voorgangers, predi-
kanten en kerkbesturen, en andere belangstellenden die voor vrede en eenheid kiezen, 
hebben aangegeven bij het Licht op de Parade aanwezig te zullen zijn.
Namens het Beraad van Kerken wensen we iedereen in Den Bosch mooie paasdagen toe.

Mario van der Grient

LICHT OP DE 

PARADE VERBINDT CHRISTENEN VAN 

DEN BOSCH
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Verspijkerd en verzaagd. 
Bezoek aan het 
Noordbrabants Museum 
door de 55minners.

Zaterdagmiddag 1 april, geen grap, wel leuk: 
ga je mee naar het Noordbrabants Museum? 
Zo stond het op de uitnodiging aan de 
55minners. 
Een bijzondere tentoonstelling ‘Verspijkerd 
en verzaagd’. Spannend, ontroerend, ver-
rassend was het. 
Het ontlokte bewondering, verwondering, 
afschuw, gegiechel, verlegenheid. Jezus in 
zijn versleten tutu, de bewegende onbevlek-
te ontvangenis,  de gevleugelde Christussen 
maakten een gesprek in het museumcafé 
over geloof en navolging heel vanzelfspre-
kend. 
Ontroerend vond ik de Jezusbeeldjes toe-
gedekt met een lakentje, met pleisters op 
zijn wonden. ‘Niet Jezus zorgt voor ons, 
maar wij voor hem’ zegt de kunstenaar. 
Jezus in de vergeelde tutu leek iets van 
berusting uit te drukken: ik doe mijn best, 
maar niet iedereen heeft het begrepen.
Wij ook niet misschien, maar het was een 
zaterdagmiddag in goed gezelschap.

De tentoonstelling is nog tot 5 juni te 
bezoeken!

Mignon van Bokhoven

Viering Eerste Communie

Op zondag 21 mei zullen 7 kinderen in onze gemeenschap hun eerste communie doen. 
De afgelopen maanden zijn Sam, Susanne, Ward, Frederique, Emma, Keycia en Merlijn 
verschillende keren in Cello bij elkaar gekomen om dit feest voor te bereiden. Tijdens die 
bijeenkomsten hebben we met elkaar gesproken over het land van God. Verhalen over Jezus 
lieten ons steeds een ander deel van dat land zien. 
Natuurlijk werd er ook volop geknutseld, gezongen en gelachen. 
Op 21 mei gaan deze kinderen voor het eerst met ons breken en delen. 
Dat is een bijzonder moment. We maken er een viering voor groot en klein van en hopen 
dat velen van u dit moment met de kinderen mee komt vieren.
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Al sinds 1957 organiseert Stichting Internatio-
nale Bouworde Nederland (Stg. IBO-Nederland) 
de inzet van vrijwilligers in hulpprojecten 
wereldwijd. Dat willen we vieren! We brengen 
daarom dit jaar een extra dikke Jubileume-
ditie uit van onze nieuwsbrief, met daarin de 
verhalen van vrijwilligers die in het (verre) 
verleden met ons zijn meegegaan. 

Bent u zelf vrijwilliger geweest van de Bouworde 
en wilt u uw Bouworde avontuur delen? Neem 
dan vóór 1 juni 2017 contact met ons op via 
info@ibo-nederland.org of bel 024-3226074. We 
maken dan een afspraak voor een (telefonisch) 
interview. 
De Nederlandse tak van de Internationale Bouw-
orde werd in 1957 in Nijmegen opgericht als 
zusterorganisatie van de Vlaamse Bouworde, 
die in 1953 het licht zag. Pater Werenfried van 
Straaten (de ‘spekpater’) verzamelde in dat jaar 
voor het eerst enkele groepen katholieke jonge 
vrijwilligers om in Duitsland huizen te bouwen 
voor Duitse vluchtelingen. Sindsdien zetten vele 
vrijwilligers zich via IBO-Nederland belangeloos 
in voor een ander. Projecten overal ter wereld 
worden met de hulp van vrijwilligers een stap 
verder gebracht en de vrijwilligers krijgen er de 
ervaring van hun leven voor terug. 
IBO-Nederland stimuleert culturele uitwisseling 
door de inzet van internationale groepen vrijwil-
ligers in praktische projecten. 

Door samen te werken aan een bouwklus, een 
ecologisch project of een sociale activiteit leren 
internationale vrijwilligers en lokale medewer-
kers elkaar bijzonder goed kennen. De projecten 
worden met zorg uitgezocht en hebben allemaal 
een hulpvraag waarbij de ondersteuning van vrij-
willigers daadwerkelijk nodig is. 
Wilt u zelf vrijwilligerswerk in het buitenland 
gaan doen? Of kent u anderen die hierin interes-
se hebben? Kijk gerust op onze website: www.
ibo-nederland.org, stuur een mailtje naar info@
ibo-nederland.org of bel 024-3226074. Zo zoeken 
we voor deze zomer nog vrijwilligers die willen 
klussen aan huizen van ouderen in Moldavië of 
activiteiten willen organiseren voor kinderen 
met een beperking in Kroatië en Kameroen. Ook 
hebben we mogelijkheden voor (kerk) groepen 
die op zoek zijn naar een project waar ze zich 
nuttig kunnen maken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Pascale Emons, projectcoördinator IBO-Ne-
derland, 
E-mail: pascale.emons@ibo-nederland.org, tele-
foon: 024 3226074. 
www.ibo-nederland.org, St. Annastraat 174, 6524 
GT, Nijmegen.
Pascale Emans kan u ook in contact brengen met 
vrijwilligers die hun ervaringsverhaal willen 
delen. 

Filipijnen                     Moldavië                         Kameroen

ZIN in film op maandag 24 april

De film die op maandag 24 april voor ons geprogrammeerd is, is I Daniel Blake, de laatste film 
van regisseur Ken Loach. De film vertelt het verhaal van Daniel Blake, timmerman. Hij krijgt 
een hartaanval en moet nu leven van een uitkering. Hij stuit op allerlei bureaucratische re-
gelgeving. En hij ontmoet Katie, alleenstaande moeder met twee kinderen. Ze ondersteunen 
elkaar, er ontstaat vriendschap tussen hen. De film sluit aan bij het thema van deze avond: 
solidariteit.

BOUWORDE
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Bespiegeling bij: OP WEG GAAN

Op weg gaan.
Waarheen? En Hoe?
Stap voor stap, de ene voet voor de andere.
Zo kom ik verder, door het gewoon te dóen.
Welke kant ga ik in?
Ik heb de keuze, maar besef dat niet altijd.
Dan blijf ik automatisch doorgaan op dezelfde bekende weg.
Samen met zovele anderen. Onbewust.
Opgaan in de massa.
Maar dan sta ik stil. En wacht. En voel.
Is dit het?
Dan kom ik los uit de menigte.
Zoek mijn eigen weg.
Want ik besef nu: er is meer te ont-dekken.
Neem ik de hobbels, of loop ik met een boog om de moeilijkheden heen?
Bovenop zo’n hobbel blijk ik prachtig uitzicht te hebben, en meer overzicht.
Maar als ik in het dal schiet, en struikel, blijkt dat daar hele mooie bloemen 
bloeien die me eerst nooit zijn opgevallen.
De weg naar buiten, de natuur in, en het dagelijks leven.
En de weg naar binnen, steeds dieper in mezelf, de stilte in.
Adem
En aandacht.
En daar
Blijkt juist het Licht te zijn, waar ik altijd naar op zoek was…
“Zet het licht  niet onder de emmer”…

Iedere zondag is er een Stiltemeditatie van 10 u tot 10.25 u, 
voorafgaand aan de viering.
Je bent altijd welkom!

Jeanne Bernsen

Voedselbank

In de week voor de eerste communie gaan we voedsel inzamelen voor de voedselbank. 
In Den Bosch en omgeving ontvangen ruim 650 gezinnen noodhulp van de Voedselbank. 
Meer dan 200 vrijwilligers zorgen ervoor dat er elke week voedselpakketten zijn, afgestemd 
op de gezinssituatie. 
Er blijft een dringende behoefte aan houdbare levensmiddelen!
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op weg naar Pasen :

Donderdag 13 april  19.00 uur - Witte Donderdag.   Thema: ‘Kiezen en delen’

Vrijdag        14 april  19.00 uur - Goede Vrijdag.    Thema: ‘Als er niets te kiezen valt’

Zaterdag    15 april  21.00 uur - Paaswake.    Thema: ‘Voor het kiezen’

Zondag      16 april  10.30 uur - Paasmorgen.     Thema: ‘Gekozen, gevonden’

Zondag      16 april  11.00 uur    Kinderkerk.    Thema: ‘Kiezen voor opnieuw begin

Donderdag 25 mei  10.30 uur    Hemelvaart, 

Zaterdag      3 juni      19.00 uur 
/
Zondag        4 juni      10.30 uur    Pinksteren.

DE REDACTIE WENST ALLE SALVATORIANEN EEN ZALIG PAASFEEST

Wilhelm Lehmbruck      Kreuzigung 1918
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Eten in de Schaapskooi
    
De laatste keer dat we in de Schaapskooi gegeten 
hebben.
Ruim vijf jaar hebben we gebruik mogen maken van 
de Schaapskooi om daar een maal per 6 weken samen 
te eten. Jos, nogmaals bedankt! 
Ruim vijf jaar van fijne en gezellige gesprekken en 
smakelijke maaltijden (zie de foto’s). We gaan ermee 
door, in Ordune. 
De borden en de glazen staan al klaar, de messen en 
vorken liggen in de bestekbak, binnenkort kan er weer 
ingeschreven worden. 
Tot ziens op 22 april, bij de volgende maaltijd!

Mede namens Annette Beelen, Christien v.d. Boom, 
Petra v.d. Elshout, Wilma v.d. Griendt, Curie Sawit en 
Fiet Vreeburg. 

Corrie Dansen

Salvatrix
Wij zijn een groepje vrouwen dat een keer per maand bij elkaar komt.
We hebben de naam Salvatrix aangehouden van de groep die jaren heeft bestaan.
Deze groep heeft zich in 2016 opgeheven en in september van 2016 is er een doorstart 
gemaakt.
De bedoeling is dat we een artikel lezen of (een of meer hoofdstukken) uit een boek.
De bijeenkomst wordt voorbereid door een of twee personen en er kunnen vragen of 
stellingen over het onderwerp worden voorgelegd.
Zo wisselen we met elkaar van gedachten en doen we inspiratie op.

Er is al gesproken over het onderwerp “doneren”.
We hebben ook een artikel van theologe Janneke Stegeman gelezen en besproken.
Tweemaal hebben we een hoofdstuk gekozen uit het boek “Ik stuur jou” van Franck Ploum:
Mozes en als tweede hoofdstuk Maria en Elisabeth.

In april staat een uitstapje gepland naar de tentoonstelling over Maria in het Catharijne 
Convent in Utrecht.

Wil je verdere informatie neem dan contact op met Lucie van Nierop (telefoonnummer: 
0736416950).
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REACTIE op T.V.

Vrijwel iedere dag krijg ik nog reacties op het 
programma Geloof en een hoop liefde (E.O.) van 
6 maart j.l. binnen. 
Daarin werd het bosproject van onze stichting 
Samen Leven is Samen Delen in beeld gebracht. 

Naast het aantal reacties noem ik ook de kwali-
teit van de reacties. Mensen schreven of zeiden: 
‘Dit is de kern van de zaak. Hier gaat het om. Dit 
bemoedigt mij. Dit is Kerk’. 
Dit doet mij heel wat, temeer omdat veel van 
deze kernwoorden uit de mond komen van men-
sen die in meer of mindere mate afscheid van de 
officiële kerk hebben genomen. 
Zij stellen daarmee het conflict binnen de kerk 
aan de orde maar benadrukken tegelijkertijd dat 
er nog hoop is voor de kerk.

Een kerk van nu, een kerk van heil die zegt: 
‘Ga de woestijn in, niet om je af te zonderen en 
alleen te verwijlen bij God, maar ga de woestijn 
in om de mens- in- nood te ontmoeten.’

Wim de Bekker

Bezoekgroep San Salvator

Omzien naar elkaar, aandacht voor de ander: 
het lijkt Salvatorianen ingebakken. 
Toch is er ook een ‘officiële’ bezoekgroep in 
de San Salvator. De mensen van deze werk-
groep gaan regelmatig -- dat kan variëren 
van elke week tot eens in de twee maanden 
– langs bij mensen die dat bezoek ook echt 
nodig hebben. 
Dat kan allerlei verschillende redenen heb-
ben. Onze zorg op dit moment is vooral dat 
mensen langzaam ‘uit beeld’ kunnen raken. 
Laat het ons vooral weten als u of uw partner 
prijs stelt op bezoek. 
Dit kan via het algemeen telefoonnummer 
06-48645507 of na de viering bij iemand van 
het pastoraatsteam.

KLEDINGINZAMELING 

voor Sams kledinginzameling 
Mensen in Nood.                  

Op zaterdag 6 mei is weer de halfjaarlijkse 
inzameling in het Cello gebouw, 
v.d. Eygenweg 1.
Tussen 10.00 en 14.00 uur kan aldaar schone 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in 
gesloten zakken afgegeven worden. 
Als dit tijdstip problematisch is, neem dan 
contact op met Frans Hoitink, 
073-6444837.       
Bij voorbaat dank.

Beste redactie,
Ik heb zojuist de hele Salvatoriaan van voor 
naar achter uitgelezen.
Wat zit er mooi veel ‘buitenlucht’ in! Hart-
verwarmend!
Veel dank!
Hartelijke groeten,

Toos

AGENDA

Donderdag  20 april  
Algemene ledenvergadering SSiB 19.30 uur, Cello
Gezien de agenda hoopt het bestuur op een 
grote opkomst.

Zaterdag    22 april 
Eten in Ordune     17.00 uur

Maandag    24 april 
ZIN in film in Verkadefabriek    19.00 uur

Donderdag 11 mei 
Vergadering Adviesraad            19.30 uur, Cello

onze nieuwe kantoor- en ontmoetingsruimte:
  Ordune
  Schaarhuispad 131
  5231 PP ‘s-Hertogenbosch
  06 48645507
  info@sansalvatorgemeenschap.nl
  www.sansalvatorgemeenschap.nl
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SAN SALVATORGEMEENSCHAP

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.

Ontmoetings- en kantoorruimte Ordune 
Schaarhuispad 131
5231 PP ‘s-Hertogenbosch
06 48645507
info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rek.nr.: NL96 INGB 0006040713 
t.n.v. San Salvator in Beweging

De Salvatoriaan: 
Redactie:
Gerard Luijten
Marga van de Koevering 
Ton van Iersel-Oomens
Jack Steeghs
Vormgeving:  
Vincent Elemans

Kopij graag naar: 
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl 
of inleveren bij Urdine.
Uiterlijk zondag 18 juni 2017

BIJZONDERE MOMENTEN
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Toon Merks  geboren 13 november 1930 overleden op 22 februari 2017
Wim van Brederode geboren 12 augustus   1922 overleden op   9 maart    2017

Highlights Adviesraad, donderdag 12 januari 2017

We maakten kennis met en overlegden met leden van de bezoek-
groep. Wat een zinvol werk doen deze mensen. Samen met hen 
spraken we over hun mogelijkheden en moeilijkheden. 
De verslagen van gesprekken op de Ontmoetingsdag kleine 
geloofsgemeenschappen, vorig jaar in november, zijn door leden 
van de Adviesraad bestudeerd. 
Zinvolle elementen hieruit worden doorgestuurd naar bestuur, 
Pastoraatsteam en werkgroepen. Misschien kunnen ze er iets mee.

Nadenken en praten over identiteit, hoe ging het ook alweer? 
Er was een gespreksgroep, er kwam een werkgroep vanuit 
Pastoraatsteam en Adviesraad, we konden allemaal meepraten 
na de vieringen, er kwam een verslag, zowel werkgroepen als 
bestuur als Adviesraad en Pastoraatsteam werden uitgenodigd 
om verder te praten over voor hen belangrijke onderdelen en een 
verslag(je) te sturen naar de secretaris van de Adviesraad.

Hoewel nadenken over wie we zijn en wat we willen natuurlijk 
altijd door moet gaan willen we nu voorlopig de balans opmaken. 
Ben je (nog) in gesprek over identiteit stuur dan uiterlijk 30 april 
a.s. een kort verslag naar Jacques Jochems, secretaris van De 
Adviesraad (adviesraadSSIB@gmail.com). 

Een volggroep, bestaande uit Gepke Kerssens, Jacques Jochems, 
Hans Waegemakers en Johan Wierenga kijkt naar de ingediende 
verslagen en beziet of het zinvol is het bestuur te vragen bepaal-
de zaken samen te bespreken in een ledenvergadering.
Op de publieke tribune zaten een zestal zeer geïnteresseerde 
Salvatorianen, die ook ruimschoots de gelegenheid kregen hun 
zegje te doen. Kom ook eens, de volgende openbare vergadering 
is op donderdag 11 mei a.s. 
Voor meer informatie over de Adviesraad zie: 
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Johan Wierenga


