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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

HOE GAAT U 
DE ZOMER IN ?

Terwijl de geest van Pinksteren zijn werk doet 
gaan we als geloofsgemeenschap een meer 
rustige tijd in. 
Althans, dat lijkt zo. De praktijk is anders. Het 
najaar vraagt nu al de nodige aandacht. Wie dit 
nummer doorkijkt kan niet alleen kiezen voor 
een breed aanbod in de zomer, maar zich ook 
alvast inschrijven voor acht zaterdagmiddagen 
in het najaar. 
Over geloven in een (post)moderne samen-
leving gesproken! In samenwerking met het 
katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog 
(‘De Zinnen’) ligt er nu voor het eerst dit kwa-
litatief hoogwaardig cursusaanbod in ’s-Herto-
genbosch. Wij hopen dat deze cyclus de nodige 
verdieping zal brengen in het mooie ontmoe-
tingswerk dat er in onze gemeenschap ligt. 
Verderop in dit nummer meer info.

Onder het kopje ‘Zomer in de San Salvator’ 
leest u over: Overzomeren, San Salvatorcafé 
en vieringen in de zomer. Houd de mededelin-
gen in de gaten. In de vakantieperiode zijn de 
vieringen op zaterdagavond deels anders dan 
u gewend bent. Vijf zaterdagavonden en een 
zondag krijgen een andere invulling. U leest 
het verderop in dit nummer. 

En net na de vakantie, begin september, doen 
wij mee met het landelijke initiatief van de 
kerkproeverij. 

Kerkproeverij is een zondagviering, extra gast-
vrij voor mensen die misschien best eens een 
keer naar een viering willen komen! Wie vraagt 
u op deze zondag mee naar Cello? Vrienden, 
familie, buren? 
Als iedereen nu eens iemand meevraagt op 9 
of 10 september!
“Heb je zin om een keer met mij mee te gaan 
naar een viering in Cello?”
Binnenkort breekt de vakantieperiode aan. 
Gedurende twee weken is het pastoraatsteam 
niet bereikbaar maar is er wel vervanging gere-
geld. Gelukkig maar. 
Ik wens u allen een mooie zomer toe. 
Veel leesplezier en tot ziens!
Namens mijn collega’s Mignon van Bokhoven en 
Franneke Hoeks,
Jack Steeghs
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Eerste 10er-avond in Ordune smaakt naar meer

Zaterdagavond 13 mei kwamen negen tieners in de 
leeftijd ‘eind basisschool – begin middelbare school’ 
in Ordune bijeen om met elkaar spelletjes te doen en 
pannenkoeken te bakken, die we later samen zouden 
opeten. 
Tijdens het eten klonk er een verhaal over de periode 
tussen Pasen en Pinksteren. Een periode in het ker-
kelijk jaar die wat onwennig lijkt: de ‘grote baas’ is er 
niet meer en de geest laat nog op zich wachten. 
We mogen het zelf doen. Hoe toepasselijk op deze 
avond! 
Bij het bereiden van het beslag, het strooien van de 
poedersuiker, het elkaar helpen en de lol… 
Aan het eind van de avond zetten enkele 10ers spon-
taan een lied in dat ze kenden van de kinderkerk. 
En voor we het in de gaten hadden stonden de ouders 
weer voor de deur.

Vastenaktie 2017

De opbrengst van de Vastenaktie 
2017 is (na aftrek van € 80,00 
voor de kosten van het hongerdoek) 
€ 2429,00.
Daarvan is € 750,00 overgemaakt 
aan Stichting De Vrolijkheid. Het 
bedrag wordt besteed aan het or-
ganiseren van een creatieve dag tij-
dens de zomervakantie voor vluch-
telingenkinderen en hun ouders in 
het AZC Oisterwijk.

€ 1679,00 komt ten goede aan het 
Instituto Generación te Lima (Peru), 
dat  straatkinderen opvang en edu-
catie biedt. 
Cordaid zal dit bedrag met 50% aan-
vullen tot € 2520,00.

De opbrengst van de aktie is dit jaar 
minder dan andere jaren. De werk-
groep heeft zich afgevraagd wat de 
reden daarvan kan zijn. 
Was de presentatie minder ge-
slaagd? Hebben we door te focus-
sen op twee projecten verwarring 
gewekt?
In ieder geval hebben we besloten 
ons in het vervolg slechts op één 
project te richten.

Hartelijk dank voor uw bijdragen 
aan de projecten van 2017 die bei-
de ten goede zijn gekomen aan 
kwetsbare kinderen.

 beslag maken

 10er-groep

>>>
Data volgende 10-eravonden:

- Zaterdag 23 september 2017
- Zaterdag 18 november  2017
- Zaterdag 24 februari     2018
- Zaterdag 26 mei            2018

 Jack Steeghs, Vincent Prins
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WERELDWIJD -WEB

Werkgroep Wereldwijd snuffelde in sites en nieuwsbrieven van over de gehe-
le wereld naar feiten, meningen en ervaringen van mensen, groepen of organisaties 
die interessant, leuk, triest of juist bemoedigend zijn, maar die soms de krantenkop-
pen niet halen.

Driemaal zoveel extreme stormen in de Sahel
De stormen in de Sahel behoren tot de meest explosieve ter wereld. Ze vormen wol-
ken tot 16 kilometer boven de grond. De stortbuien die ze creëren veroorzaken vaak 
overstromingen. De frequentie ervan neemt snel toe. Die toename  heeft te maken 
met de stijgende temperatuur boven de Sahara.  Wetenschappers zeggen verrast te 
zijn door de snelheid van de evolutie. Het aantal overstromingen is vervijfvoudigd, 
van 1,1 overstroming per jaar tussen 1986 en 2005, tot 5 overstromingen per jaar 
tussen 2006 en 2016. De schade is meestal het grootst in verstedelijkt gebieden,waar 
het water niet gemakkelijk weg kan. De overstroming van 2009 bracht grote schade 
toe in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Meer dan de helft van de stad, 
inclusief het grootste ziekenhuis, liep toen onder water.
Bron: AEN, mei 2017 (uit IPS, 29-04-2017)

Documentaire: The Holy Road
De Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever duurt nu vijftig jaar. Foto-
graaf Dirk-Jan Visser en journalist Derk Walters maakten er een interactieve docu-
mentaire over. Daarmee willen ze mensen laten ervaren wat de bezetting betekent, 
zowel voor Palestijnen als voor Joodse kolonisten.
‘The Holy Road’ neemt je mee over route 60 op de Westelijke Jordaanoever: langs 
de afscheidingsmuur, de vele checkpoints en wachttorens en door verschillende ge-
bieden die je, afhankelijk van je identiteitskaart, wel of niet in mag.
Aan de hand van zeven verhalen geven Visser en Walters inzicht in de gevolgen van 
de bezetting op het dagelijks leven van de mensen die hier wonen: van de Joodse 
kolonisten in Kiryat Arba die een dertienjarig meisje vermoord zagen worden door 
een Palestijn; van Rami die zowel Joden als Palestijnen in zijn winkel ontvangt en 
van stenengooier Tito die week in week uit demonstreert tegen het Israëlische leger.
Derk Walters werd per 1 juni door de Israëlische autoriteiten het land uitgezet, van-
wege zijn kritische berichtgeving.
De documentaire is te zien op www.theholyroad.org.
Bron: www.NieuwWij.nl , juni, 2017

Sahel

Palestina

Israël

Dankwoord stagiaire

Lieve mensen, van half november 2016 tot half april 2017 heb ik, 
in verband met mijn opleiding Levensbeschouwing aan het Fon-
tys, stage gelopen in de San Salvator Gemeenschap. Mijn stage is 
inmiddels dus beëindigd. Ik kijk terug op een leerzame tijd. 
Ik heb een goed overzicht gekregen van de verschillende rollen 
van de leden van het pastoraatsteam .
En hoe zij invulling geven aan mythen, riten en symbolen. Ik ben 
hen dankbaar voor de bereidheid mij daarin in te wijden. Daar-
naast wil ik u allen heel hartelijk danken voor uw vertrouwen, 
openheid en bemoediging die ik van u allen mocht ontvangen 
gedurende mijn stage. Het voelde als een warm bad. Het ga u allen goed! 

Hartelijke groet en tot ziens, Annette Beelen.
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Dames en heren, 

Hierbij delen wij u mee dat het bestuur van de stich-
ting van Mens tot Mens heeft besloten tot beëindi-
ging van haar werkzaamheden en ontbinding van de 
rechtspersoon. 

De datum van ingang is 1 juni 2017. 
Het telefoonnummer van van Mens tot Mens 
06-46431345 is vanaf die dag buiten gebruik en de 
website is niet meer actief. 
Contact met het bestuur en/of de coördinator 
naar aanleiding van deze brief of anderszins kan 
geschieden via p.ronnes@ethiek.org en het tele-
foonnummer 06-25165949. 

De volgende overwegingen leidden tot dit besluit. 
1. Het bestuur heeft -na de mededeling enige tijd 
geleden van de huidige coördinator van het uit-
voerende werk van de stichting dat hij wilde stop-
pen- ruim anderhalf jaar naarstig gezocht naar een 
opvolger. 
Het zoeken heeft niet het gewenste resultaat 
gebracht: het vinden van een inspirerend en 
bekwaam persoon die de ondersteuners/vrijwilli-
gers kundig coacht en traint, en daarnaast spiritua-
liteit als een kwaliteitsaspect van de zorg promoot. 
2. Het aantal aanvragen naar spirituele zorg van 
mensen die ernstig ziek zijn of zingeving- en/of 
levensvragen hebben, is het laatste jaar vrij 
onverwacht sterk teruggelopen. 

Het bestuur begrijpt hieruit dat er onvoldoende 
maatschappelijk draagvlak is. 
3. Spiritualiteit in de palliatieve zorg is naar de 
mening van het bestuur een aspect van meerwaarde 
dat verankerd zou kunnen zijn in de zorg. Het aan-
tonen van deze meerwaarde en van de noodzake-
lijke implementatie ervan is niet effectief geweest. 
Graag hadden we dit besluit niet genomen. Langs 
deze weg spreken wij een woord van grote dank 
uit aan allen die het werk van van Mens tot Mens 
toonbaar hebben ondersteund. Velen hebben zowel 
persoonlijk als vanuit hun instelling onze benade-
ring van spirituele zorg gewaardeerd. Het brede 
netwerk waarbinnen de stichting opereerde gaf 
veel mogelijkheden tot effectieve inhoudelijke aan-
pak. Het heeft gestimuleerd en geïnspireerd tot zo 
mogelijk goede voorlichting, training en zorg aan 
velen, zowel verzorgenden als verpleegkundigen, 
artsen en specialisten. 
De spirituele zorg is mede daardoor wellicht voor 
velen als een grote waarde ervaren. 
Wij hopen dat velen die waarde onderschrijven en 
beleven. 
Aan allen zeggen wij hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting 
van Mens tot Mens in liquidatie, 
namens deze, 
Thijs Meulemans Voorzitter

beëindiging werkzaamheden en ontbinding stichting

Stichting van Mens tot Mens voor palliatief-spirituele zorg 

Beperkte beschikbaarheid pastoraatsteam in de zomer

Vanwege de afstemming met huisgenoten en andere rollen worden vakanties vaak al vroeg 
gepland. Zo kwamen wij er als pastoraatsteam onlangs achter, dat we komende zomer gedu-
rende twee weken niet op onze werkplek kunnen zijn. 
Gelukkig dragen we de gemeenschap met elkaar en hebben we goede vervanging kunnen 
regelen. Dat is heel fijn. Dank aan Maria, John, Gepke en Corrie!

- Week 31 (31 juli – 7 augustus) neemt Maria van den Dungen de pastorale zaken waar. 
                  Achterwacht is John Parker.
- Week 32 (7 augustus – 14 augustus) neemt Gepke Kerssen de pastorale zaken waar 
       en is Corrie Dansen achterwacht.

Namens mijn collega’s Mignon van Bokhoven en Franneke Hoeks,
Jack Steeghs
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vrijwilligers gezocht: 

de inruimploeg

Dit is alweer het 6e jaar dat wij in de 
Cello onze vieringen houden.
Om deze vieringen goed te laten verlopen 
functioneert een aantal groepen.
Sommige zijn duidelijk zichtbaar en her-
kenbaar, andere werken “op de achter-
grond”.
Op vrijdagavond wordt het ‘meubilair” 
voor de vieringen klaargezet door Melo-
diek, die dan haar wekelijkse zangrepeti-
tie houdt.

In de zomervakantie gebeurt dit echter 
niet. Dan wordt dat geregeld door een 
“inruimploeg”.
Het is de bedoeling dat op de vrijdag-
avond om 19.00 uur de ruimte in Cello 
wordt ingeruimd voor de weekendvierin-
gen. 
Met een 5-tal vrijwilligers is dat karweitje 
in een halfuurtje geklaard.
(Voor het opruimen op zondag ná de 
viering is weer een andere ploeg verant-
woordelijk.)

Ben je in de gelegenheid om een keer 
mee te helpen (juli/ augustus)?
Het hoeft echt niet alle weken. Er wordt 
een rooster opgesteld en zo veel mogelijk 
afgewisseld.
Dus, hoe groter de groep, hoe meer er 
afgewisseld kan worden.

Meld je aan bij Frans Mettes, coördinator 
inruimploeg,

073-6421941, fransmettes@hotmail.com

Geachte Salvatorianen,

In het weekeinde van 14 en 15 oktober 
heb ik weer het grote genoegen om gast-
voorganger bij u te zijn in de San Salvat-
orgemeenschap. 
Omdat het in de maand oktober precies 
500 jaar geleden is dat Luther zijn 95 
stellingen publiek maakte, wat als begin 
van de reformatie wordt gezien, wil ik 
in deze vieringen het thema 500 jaar re-
formatie aan de orde stellen. 
We kijken dus terug op de persoon en 
het werk van Luther als kerkhervormer, 
en we ontdekken wat nu nog van zijn in-
vloed merkbaar is.
Maar ook willen we ons verdiepen in 
de hervorming van de kerk zoals die nu 
gaande is. 
Na vijf eeuwen is er veel veranderd in 
onze wetenschap, cultuur en in de kerk. 
Hoe beleven wij de actuele  hervorming 
van onze kerken? 

In het huidige proces van kerkhervor-
ming speelt de oecumenische beweging 
een grote rol. De San Salvator In Bewe-
ging staat midden in dat proces. 
Daarom wil ik graag  deze kerkdienst 
rond 14 en 15 oktober  met een groep 
voorbereiden. 
Ik hoop vooral dat echtparen met oecu-
menische achtergrond willen meepraten 
over de kansen en uitdagingen die de oe-
cumene biedt in het proces van nieuwe 
kerkhervorming. 
Ik zou dit gesprek willen voeren onder 
het motto:
‘Twee geloven op één kussen, daar is de 
Heilige Geest aan  het klussen’.

Daarom nodig ik u uit om mee te doen 
aan twee voorbereidende gesprekken 
voor de Themaviering 500 jaar Refor-
matie, op dinsdag 5 september en dins-
dag 12 september van 20.00 – 21.30 uur 
in Ordune, Schaarhuispad 131. 

Ik ben heel benieuwd naar uw reactie. 
U kunt mailen naar 
hvtilburg2511@gmail.com!
      
Henk van Tilburg, gastvoorganger.
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Deze keer twee boeken over Iran, een land dat 
door het Westen als gevaarlijk en zeer conservatief 
wordt beschouwd. 
De werkelijkheid blijkt toch iets genuanceerder. 

Marja Vuijsje geeft in haar boek, Het rijbewijs 
van Nematollah, het woord aan de Iraanse vluch-
teling Arash. Hij kijkt terug op zijn eigen leven en 
verdiept zich in dat van zijn vader Nematollah, de 
dorpsjongen die het bracht tot geslaagd zakenman, 
onder andere doordat hij zijn rijbewijs haalde en 
chauffeur werd van diverse regeringsfunctionaris-
sen.
‘Een migratiegeschiedenis’ is de ondertitel van het 
boek. Die migratiegeschiedenis is  een cirkel, zegt 
Arash. Migranten raken na een periode waarin ze 
hun best doen om op te gaan in hun nieuwe omge-
ving, toch weer gefocust op hun land van herkomst. 
In hoofdstuk 1 spreekt hij daarover op een tamelijk 
onpersoonlijke manier. In het laatste hoofdstuk  
komt hij erop terug, maar dan sprekend vanuit 
eigen ervaringen. ‘Waarom ben ik er zo goed va 
https://storage.googleapis.com/hebban-website-eu.
appspot.com/portraits/avatar/vuijsje,%20marja.
jpg naf gekomen?’, vraagt hij zich af. Een pijnlijke 
vraag en even zo pijnlijk antwoord voor de voor-
malig marxistische activist, gevangen gezet door 
Khomeini en min of meer bij toeval terechtgeko-
men in Nederland, omdat hij over voldoende geld 
en contacten beschikte.

Intussen zijn we ook heel wat wijzer geworden over 
de geschiedenis van het land. Zo dwongen opstan-
dige Iraniërs begin twintigste eeuw de sjah tot het 
ondertekenen van een liberale grondwet. Maar de 
bevolking moest ook jarenlang lijdzaam toezien 
hoe  grootmachten als Rusland, Engeland,Turkije, 
Duitsland en de Verenigde Staten, hun politieke 
en economische  invloed in het land steeds verder 
uitbreidden. Zo werden, vanwege de Iraanse olie en 
de vermoede Duitse sympathie van de sjah, tijdens 
de Tweede Wereldoorlog grote delen van Iran door 
Rusland en Groot – Britannië bezet. De dictatoriale 
praktijken van sjah Mohammed Reza Pahlavi, die 
zich een tweede Cyrus waande, mochten, ook van-
wege de olie, rekenen op steun van de Amerikaanse 
regering. Elke politieke hervorming werd, vaak op 
een wrede manier, in de kiem gesmoord. 

Maar binnen groepen van marxistische en com-
munistische jongeren broeide verzet. Juist omdat 
dat verzet door de regering zo goed als onmogelijk 
werd gemaakt kreeg de religieuze protestbewe-
ging van Khomeini die eveneens streed voor meer 
economische gelijkheid voet aan de grond, vooral 

bij arme Iraniërs. De 
geestelijke wist vanuit 
zijn ballingschap groe-
pen met verschillende 
politieke opvattingen, 
maar met een zelfde 
afkeer van de sjah, 
aan zich te binden. 
Dat resulteerde in 1979  
in het vertrek van de 
sjah en de stichting van de Islamitische Republiek 
Iran. Het patriotisme werd extra opgezweept toen 
Saddam Hoessein in 1980 Iran de oorlog verklaarde. 
Nog altijd hangen in Iraanse steden portretten van 
de ‘martelaren’ die tijdens deze, in het westen vrij 
onbekende, achtjarige oorlog sneuvelden.
Voor wie zich de vraag stelt hoe het toch mogelijk 
was dat de vrije levenshouding van veel Iraniërs in 
korte tijd zo’n drastische omslag kon maken is dit 
boek een eye-opener.

Maar ook hier ligt de zaak genuanceerder. Thomas 
Erdbrink  geeft in Onze man in Teheran  een 
verrassend kijkje achter de Iraanse schermen. In 
zijn boekje - een verzameling van columns die hij 
schreef voor De Volkskrant - laat hij zien hoe gewo-
ne Iraanse burgers hun leven, ondanks alle beper-
kingen, leefbaar houden en zo aangenaam mogelijk 
maken. Voor verboden handelingen gebruiken ze 
codewoorden, zoals bijeenkomst (lees: feest); in 
de talrijke, maar onopvallende, koffiebars is geen 
sprake van een scheiding der seksen en skiën is een 
feest met heupflesjes. 

      Dus gewoon eigen  
    verantwoordelijkheid 

nemen in een ‘land 
waar niets mag en 
alles kan’, want ’re-
gels zijn er toch om 
te breken.’

Marja Vuijsje; 
Het rijbewijs van Nematollah, Een migratiegeschie-
denis; uitgeverij Atlas contact; 2015; €20,00.

Thomas Erdbrink, 
Onze man in Teheran,
Amsterdam; 2017; € 9,95.

Gelezen
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Leergang Geloven 
in de (post) moderne samenleving

Samen met De Zinnen, netwerk voor inspiratie en dialoog 
organiseert de San Salvator dit najaar een leergang Geloven in 
de (post) moderne samenleving. De leergang bestaat uit acht 
colleges over filosofie en theologie steeds op zaterdagmiddag. 
Op zaterdag 23 september start de leergang met een  Inleidend 
college door Prof Dr. André Cloots over de vraag: 
Wat heeft de moderniteit met de godsdienst gedaan? 
In een drietal filosofische colleges op 7,14 en 21 oktober zul-
len de filosofen Marchel Gauchet, Richard Kearney en Charles 
Taylor aan bod komen. Ieder college wordt door een andere 
inleider verzorgd. Op 28 oktober, 11en 18 november worden de 
theologen Rowan Williams, Catherine Keller en Kathryn Tanner 
besproken. Op 25 november sluit Eric Borgman de college reeks 
af.
Aanmelden
De colleges vinden van 14.00 tot 16.30 uur plaats in de Grote 
Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG Den Bosch. Er kunnen maximaal 
16 personen aan de leergang deelnemen. De kosten zijn € 
185,- voor de gehele cyclus bij inschrijving t/m 9 sept 2017. 
Bij inschrijving na 9 september zijn de kosten € 200,- voor hele 
cyclus. 

Als er plaats is, is het mogelijk om losse colleges te volgen. De 
kosten voor een college zijn €30,- Deze leergang richt zich op 
professionals en belangstellenden op HBO/WO niveau. U kunt 
zich aanmelden voor deze leergang door een mailtje te sturen 
naar info@dezinnen.nl 
De informatie verschijnt straks ook op onze website.

      Roze viering 
Op 24 juni werd in Den Bosch Roze Zaterdag gevierd. Roze Zaterdag is een jaarlijks evenement dat 
aandacht vraag voor de acceptatie van homo’s, lesbiennes, transgenders en andere seksuele minder-
heden. Het thema voor de Bossche roze zaterdag was voor jou. De Roze Zaterdag gaat van start met 
een oecumenische gebedsdienst. 
Dit jaar zou er gevierd worden in de Sint Jan. Jammer genoeg zag bisschop de Korte zich genoodzaakt 
om zijn toestemming in te trekken. De viering week uit naar de Grote Kerk. Het werd een ontroeren-
de en bemoedigende viering gedragen door diverse kerken van het beraad van kerken. 
Melodiek zorgde voor de muzikale ondersteuning van deze bijzondere viering. 
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Viering Eerste Communie

Op zondag 21 mei deden Frederique, Key-
cia, Lotte, Sam, Ward, Suzanne en Merlijn 
hun eerste communie. Wie die ochtend Cello 
binnenkwam moest door een grote poort. Op 
die poort stond: het land van God- we maken 
het samen. Die poort speelde een grote rol 
in de voorbereidingsbijeenkomsten. Iedere 
bijeenkomst gingen we door een andere poort 
om het land van god te ontdekken. We gin-
gen door de poort van alle mensen, de poort 
die altijd openstaat, de poort van de goede 
gaven, de poort van de gedroogde tranen, 
de poort van samen eten en de poort van de 
herinnering. Bij iedere poort hoorde een ver-
haal over Jezus. 
Na alle voorbereiding is het nu zover. 

De zeven communicanten mochten voor het 
eerst mee breken en delen. Daarna hielpen ze 
mee met het uitdelen van brood en wijn aan 
alle mensen in de kerk.  Het was een hartver-
warmende viering voor groot en klein. 

Wie helpt? Eerste communie

Na afloop van de eerste communieviering 
hoorden we heel veel positieve reacties. 
Van de families maar ook van Salvatorianen. 
Het is mooi dat wij kinderen (en hun gezin-
nen) via de eerste communie de mogelijkheid 
bieden om iets te ervaren van geloven. 
Wij willen dat ook komend jaar doen, maar 
kunnen daarbij hulp gebruiken. 
We zoeken een of twee mensen die zes zater-
dagochtenden mee willen helpen tijdens de 
voorbereidingsbijeenkomsten met kinderen en 
ouders. Je wordt goed ingewerkt en de bij-
eenkomsten zijn bijzonder inspirerend. 
Meer informatie bij Franneke Hoeks, 
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl, 
06-13421131

.Lectorentraining
Wij zijn heel erg blij met de lectoren die een 
grote rol spelen in de vieringen. In septem-
ber en oktober organiseren we twee maal 
een lectorentraining. We gaan aan de slag 
met onze leesvaardigheden. Hoe lees je een 
weerbarstige bijbeltekst? 
Hoe spreek je door de microfoon? Hoe zorg 
je dat je goed verstaanbaar bent? Het wordt 
een heel praktische avond waarin we leren 
van elkaar. 
Hans Waegemakers zal de avond begelei-
den.  
De avond is bedoeld voor de huidige lecto-
ren en voor mensen die lector zouden willen 
worden. 
Vindt u het leuk om een actieve rol in de 
vieringen te vervullen dan is deze training 
misschien iets voor u. Op dit moment zijn de 
exacte data nog niet bekend. 

Heeft u interesse om aan deze lectorentrai-
ning deel te nemen stuur dan een mailtje 
naar Franneke Hoeks, 
sansalvatorgmeenschap@frannekehoeks.nl
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Vorig jaar 
zijn we met 
overzomeren 
begonnen: een 
maaltijd na de viering in de zomertijd. 
Ook dit jaar kunt u op twee zondagen na het 
koffiedrinken aanschuiven bij een gezamenlij-
ke maaltijd, n.l. op 23 juli en 13 augustus in 
Cello. Aan het eind van de maaltijd gaat een 
schaal rond. Met een gemiddelde bijdrage 
van € 4,- zijn we uit de kosten. U kunt zich 
inschrijven op de lijst in de hal. U kunt daar-
op ook aangeven als u voor ons muziek wil 
maken, een verhaal vertellen of een gedicht 
lezen. Wij verheugen ons op uw komst!

Frans Mettes, Gepke Kerssen 

In onze ge-
meenschap 
zijn veel ta-
lenten aanwe-
zig, sommige 
zijn zichtbaar, 
andere  gaan 
nog schuil.
Het lijkt ons 
mooi om wat 
van die talen-
ten aan het 
licht te laten 
komen: 
Salvatorianen die hun passie, hun kennis of 
ervaring op een bepaald gebied willen delen 
met anderen.
We noemen deze bijeenkomsten San Salvator-
café en starten in de zomerperiode met twee 
bijeenkomsten. Als er genoeg belangstelling 
voor is, gaan we er later in het jaar mee door, 
maar dan minder vaak. En niet alleen Salvato-
rianen zijn van harte welkom!
De bijeenkomsten zijn op 18 juli en 15 au-
gustus van 14.00 tot maximaal 16.00 uur 
in Ordune.

Er is natuurlijk voldoende gelegenheid om 
vragen te stellen. U kunt zich inschrijven na 
de viering op de lijst in de hal
Eerste bijeenkomst op 18 juli 
Cor Rademaker zal vertellen over wat hem 
boeit in Erasmus (1469-1536).
Erasmus schreef kritisch over de kerk en 
samenleving van zijn tijd. 
Hij was de grondlegger van het humanisme. 
Menselijke waardigheid en vrijheid vond hij 
belangrijk. 
Hij behoorde tot de mensen die de weg 
vrij maakten voor Luther, maar hij volgde 
Luther niet. Wat heeft Erasmus ons nu nog 
te vertellen? 

Tweede bijeenkomst op 15 augustus.
Mieke Schrieks vertelt over haar wandelreizen 
samen met anderen naar Santiago. Ze laat 
beelden zien van haar reizen en vertelt over 
wat de reizen met haar en haar medereizigers 
doen.

Van harte welkom!
Gepke Kerssen

In de zomerperiode zijn er minder vaste activiteiten, clubjes, repetities:  
een mooie tijd om met andere Salvatorianen iets te ondernemen. Verder 
zien de vieringen er deels iets anders uit dan vertrouwde bezoekers van ons 
gewend zijn. Wat blijft: er is elke zaterdagavond en zondagochtend op het 
gebruikelijke tijdstip een samenkomst.

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar tillen zijn
als iedereen niet iedereen ter  wille 
was als iedereen niet iedereen op 
handen droeg.

(Judith Herzberg)

 
San Salvatorcafé

 
aanschuiven

 
Zomer in de San Salvator
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Komende zomer zien de vieringen er iets anders uit dan u van ons gewend 
bent. Het betreft de periode: 15 juli t/m 19 augustus. Een periode van zes 
weken dat de koren met vakantie zijn, net als menig voorganger.

Geen stilteviering in de zomer
In de zomerweekenden 15|16 juli, 22|23 juli, 29|30 juli, 5|6 augustus, 12|13 au-
gustus en 19|20 augustus zijn er géén stiltevieringen. Maar op een schaduwrijke plek 
kunt u altijd even gaan zitten en luisteren. Eerst naar het geroezemoes, het gonzen 
van insecten, het zinderen van de warmte, tot verder en heel ver. En dan breidt het 
luisteren zich langzaam uit naar daar waar het stiller wordt. Stil. Ervaren dat in het al 
de Ene is. 

Wij wensen u een mooie zomer, met stille momenten.  
Mignon van Bokhoven en Jeanne Bernsen

We luiden de zomer vrolijk in op 15/16 
juli
Op zaterdag 15 juli is er om 19.00 uur 
een aangeklede zomeravond met een 
luchtig thema. Na afloop is er een sapje 
en een drankje om met elkaar de zomer 
vrolijk in te luiden. Op zondagochtend 
16 juli 10.30 uur is er dan géén gewone 
viering. Maar wel een meditatieve samen-
komst waarin we met muziek en gebed, 
vooral stil zijn met elkaar. Denk daar 
aanen vier met ons mee!

De daarop volgende vijf zondagen zijn 
zoals gebruikelijk, maar de zaterdagen 
niet. Wilton Desmense draagt deze za-
terdagavonden en vertelt daarover het 
volgende:

‘In het weekend van 15 juli begint de 
grote vakantie van de scholen. Zes weken 
lang zijn leerlingen en het schoolperso-
neel vrij. Ook vele anderen zijn in die 
tijd een of meer weken vrij: zo ook me-
nigeen van onze vaste voorgangers. Het 
bleek moeilijk voor alle weekendvierin-
gen voorgangers te vinden. Om het werk 
van die voorgangers te verlichten zullen 
de zaterdagavondvieringen in die perio-
de verzorgd worden door de regelmatige 
bezoekers ervan.

Die vieringen zullen inhoudelijk de ver-
trouwde opzet volgen; toch zal bij gele-

genheid wel eens iets anders uitgepro-
beerd worden, wat zowel betrekking kan 
hebben op het gesproken woord als op de 
zang. Er is voor een reeks van vieringen 
gekozen met de thema’s Vrijheid, Onder-
weg, Blijheid, Als God op vakantie is, Het 
leven (in) kleuren en een Marialiederen-
viering (zonder “ouderwetse” invulling). 
Op zondag is het de keus van de vaste 
voorgangers of zij de invulling van die 
viering hierop laten aansluiten. 

We gaan het dus in principe op zaterdag-
avond “zelf” doen. Dat kan betekenen 
dat we bijv. zonder instrumentale bege-
leiding zingen of dat er af en toe een lied 
van een CD wordt beluisterd (of met de 
CD wordt meegezongen); misschien doet 
de voorganger van de zondag op zater-
dagavond gewoon mee, maar die zou ook 
gewoon thuis kunnen blijven. Het kan 
kortom iets(je) anders worden dan an-
ders. 

Nieuwsgierig geworden? Het is in die tijd 
nog lang genoeg licht, om vóór donker 
weer thuis te zijn. Houd voor meer infor-
matie “Goed om te weten” in de gaten of 
de website. 
Of neem contact met mij op.
w.desmense@home.nl, 073-6312062

Wilton Desmense

 
Vieringen in de zomer
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Rooster vieringen en voorgangers San Salvator, zomer 2017

Locatie: Cello. Tijden zoals gebruikelijk: zaterdag 19.00 uur en zondag: 10.30 uur
Zie ook rubriek elders in deze Salvatoriaan ‘Zomer in de San Salvator’ 

- Zaterdag 1 juli, John Parker  | Zondag  2 juli,     John Parker 

- Zaterdag 8 juli, Ard Nieuwenbroek | Zondag  9 juli,     Ard Nieuwenbroek

Koren gaan met vakantie
- Zaterdag 15 juli zomeravondviering,  | Zondag 16 juli     10:30 u. meditatie,  
     19:00 u. de zomer inluiden                              Mignon van Bokhoven

- Zaterdag 22 juli  Wilton Desmense | Zondag 23 juli     Franneke Hoeks

- Zaterdag 29 juli  Wilton Desmense | Zondag 30 juli    John Parker

- Zaterdag 5 aug   Wilton Desmense | Zondag  6 aug     Maria van den Dungen

- Zaterdag 12 aug Wilton Desmense | Zondag 13 aug    Gepke Kerssen

- Zaterdag 19 aug Wilton Desmense | Zondag 20 aug    John Parker

Koren komen terug van vakantie

- Zaterdag 26 aug Ard Nieuwenbroek | Zondag 27 aug    Ard Nieuwenbroek

- Zaterdag 2 sept themaviering schepping| Zondag   3 sept   themaviering schepping,
                         Jack Steeghs                      Jack Steeghs

- Zaterdag 9 sept kerkproeverij,  | Zondag 10 sept kerkproeverij,
       Mignon van Bokhoven                  Mignon van Bokhoven
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Kerkproeverij

Eens proeven hoe het is in de kerk? Lang niet geweest en misschien weer nieuwsgierig? 
In het weekend van 9 en 10 september zetten veel kerken hun deuren eens extra gastvrij open. 
Ook de San Salvator! 

Vraag aan u is om voor dit weekend iemand uit te nodigen. Familie, de buren, vrienden, beken-
den. Met een persoonlijke uitnodiging gaat dat vast lukken. Zo’n vreemde vraag is het niet. 
Gezellig ook, om de plaats te laten zien waar u graag komt. ‘Wil je een keer met me meegaan 
naar Cello?’ ‘Doe eens gek op zondagochtend, 
en ga een keer met mij mee?’

Het wordt een aansprekende, frisse viering. 
Na afloop is er natuurlijk koffie, en misschien 
zijn er mensen die iets lekkers willen bakken? 
  9 september   19.00 uur en 
10 september   10.30 uur  in Cello!

 Dienstenveiling 2017
Terwijl enkelen van U, ongetwijfeld handen-
wrijvend, nog wachten op de uitnodiging van de 
gekochte kavel van de veiling van 2016 zijn de 
voorbereidingen voor de nieuwe dienstenveiling al 
gestart. 
Maakt u zich vooral niet ongerust. U heeft nog 
niets gemist. U mag er rustig voor gaan zitten 
Dit is de eerste brief. In de komende Salvatorianen 
zullen we vaker van ons laten horen. 

Ik neem U graag mee terug naar vorig jaar. Ons 
eerste lustrum: wat ’n avond, wat ’n feest! 
Veel stralende gezichten en alleen 
maar winnaars. Onze geloofsgemeen-
schap was de grootste winnaar met 
een prachtige opbrengst. 
Dat de dienstenveiling al in oktober plaatsvond in 
plaats van in november had alles te maken met het 
eerste lustrum van onze geloofsgemeenschap. Dat 
vierden we immers in november. Het zou teveel 
worden in een te korte tijd. Dat hadden we er 
graag voor over. 

Genoeg gemijmerd. Over naar de dag van vandaag. 
Buiten is het 22 graden en ik zit binnen te werken 
aan de eerste nieuwsbrief. 
Onze volgende dienstenveiling, op 10 november 
2017, staat natuurlijk al in uw smartphone, tablet, 
krijtbord bij de deur of gewoon in uw papieren 
agenda. 

Het maakt niet uit waar het staat genoteerd uit als 
U er maar bent. 
Op deze avond worden we weer verleid, misschien 
misleid, of om de tuin geleid, om geld uit te ge-
ven. 

Niemand minder dan “onze Leo” maakt daar onge-
twijfeld weer een prachtige avond van. Behaalde 
resultaten uit het verleden zijn geen garanties 
voor de toekomst. Deze slogan hoor ik vaak voorbij 
komen maar is vast niet voor ons bedoeld. 
Natuurlijk maken we er met z’n allen een mooie 
avond van. 

Om deze avond tot een succes te 
maken hebben we uw inbreng nodig. 
Haal de komende tijd eens ideeën 
uit de kast, stof uw geheugen af en 

er komt ongetwijfeld iets moois uit. Laat het ons 
vooral weten als U iets heeft bedacht. 
Nu nog niet hoor. Daarom krijgt U de komende 
maanden alle tijd om er eens goed voor te gaan 
zitten. Spreek uw talenten aan en verras ons. 
Houd de website, de Salvatoriaan en het “goed om 
te weten” moment aan het einde van onze vierin-
gen in de gaten. U mist dan niets. 

Ik wens ons een mooie zomer, een prachtige herfst 
en een schitterende dienstenveiling. 

Namens de werkgroep dienstenveiling 
Cees van Hoof 

Goed om te weten:
dienstenveiling

10 november 2017
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Op 1 juni j.l. is de Stichting Samen Leven is 
Samen Delen gestart met een ontmoetingspro-
ject voor kwetsbare ouderen in Ordune. 

Deelnemers zijn de nog thuis wonende 75-plussers 
uit Orthen, die niet meer zo mobiel zijn, een be-
perkt netwerk hebben of licht dementerend zijn.
Er is plaats voor maximaal zes personen, die een-
maal per week van 11.00 tot 15.00 uur bij elkaar 
komen. 
De begeleiding wordt gedaan door telkens twee - 
wisselende - vrijwilligers. 
Inmiddels is een pool gevormd van veertien vrij-
willigers, voor het merendeel Salvatorianen, die in 
april en mei een driedaagse training “Omgaan met 
kwetsbare ouderen”, gegeven door Ard Nieuwen-
broek. hebben gevolgd. 

Basis van de training was het recente boek van Ard: 
‘In gesprek met meneer Alzheimer’. 
De training werd op 11 mei j.l. afgesloten, waarna 
een startbijeenkomst met een werklunch volgde 
voor alle vrijwilligers. 
Over het verloop van het project houden wij u op 
de hoogte!

Lidy Verdegaal, 
Secretaris Stichting Samen Leven is Samen Delen

 werklunch in de activiteitenruimte

Agenda

- Woensdag  5 juli  10.00 uur Koffieochtend Ordune
- Zaterdag  15 juli  17.00 uur Eten in Ordune
- Maandag  17 juli  19.00 uur Zin In Film, Verkadefabriek
- Dinsdag    18 juli  14.00 uur San Salvatorcafé 
- Zondag     23 juli  12.00 uur Na de viering: Overzomeren
- Woensdag  2 augustus 10.00 uur Koffieochtend Ordune
- Zondag     13 augustus 12.00 uur Na de viering: Overzomeren
- Dinsdag    15 augustus 14.00 uur San Salvatorcafé
- Zondag     27 augustus 24.00 uur Sluitdatum aanleveren copij 
               Salvatoriaan, verschijnt 6 september
- Woensdag  6 september10.00 uur Koffieochtend Ordune
- Zondag    17 september 11.00 uur Kinderkerk
- Zaterdag 23 september 18.00 uur 10er-groep 

Het ontmoetingsproject voor kwetsbare ouderen is gestart!

training door Ard Nieuwenbroek van de vrijwilligers in Ordune



de Salvatoriaan 14

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
Ontmoetings- en kantoorruimte Ordune
Schaarhuispad 131
5231 PP ‘s-Hertogenbosch
tel.: 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 27 augustus 2017

BIJZONDERE MOMENTEN
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Annemieke Laghuwitz      overleden op  17 april 2017
Helma Dijkstra      overleden op  20 april 2017
Frans-Leonard Hummelman geboren op 28 augustus 1953 overleden op  26 april 2017
Anne Sluijters-Bekkers geboren op 17 oktober  1925 overleden op   4 april 2017
Toos Rutten   geboren op  7 mei         1935 overleden op   7 juni 2017

In onze gemeenschap zijn opgenomen:

Emma Beckmann en Lotte Beckmann

Anas Zaour, Saíf Zaour en Ward Zaour

'Zoals u allen onlangs via 
de mail al vernomen hebt 
gaat Mignon van Bokhoven 
deze zomer het pastoraats-
team verlaten. 

Als redactieraad van de 
Salvatoriaan danken wij 
haar voor haar inzet en 
wensen haar alle goeds toe.'

(foto Jacolien van Breemen)


