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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

na de vakantie

Zo zit je middenin de vakantie, zo zit je weer 
middenin je werk. Fijn om weer te mogen 
beginnen aan het werk waarin we met elkaar 
zoveel begeestering vinden en voldoening 
aan beleven. De tijd van opstarten, als er nog 
geen vergaderingen lopen, is zo waardevol om 
erin te komen en alvast te kijken wat nodig is. 
Voor mezelf en misschien nog meer voor de 
gemeenschap die hoopvolle stapjes naar de 
toekomst wil zetten. 
En net op het moment dat ik in Ordune 
deze woorden intik komen de telefoontjes 
weer. Op zomaar een ochtend in augustus: vra-
gen naar het rooster, wie we komend weekend 
willen verrassen met een 
bloemetje van de week, afstemming over vie-
ringen, jongeren en aanvragen voor 
doop. Dat is toch geweldig!

Nu het pastoraatsteam kleiner is geworden, 
zullen we het nog uitgebreid over het ‘hoe’ 
mogen hebben en ‘wat’ we in stand willen 
houden.’ Maar we hoeven er niet over in te 
zitten of er nog leven in de San Salvator zit, of 
wat we moeten doen en of dat met God van 

doen heeft. 
Die agenda vult zich vanzelf!  Net zoals deze 
Salvatoriaan. Zo ben ik verrast door de hoe-
veelheid aan activiteiten die we als redactie 
hebben binnengekregen. Leest u mee? 
Rest mij om alle lezers een voortvarend begin 
van een nieuw werkseizoen en veel leesplezier 
toe te wensen. 

Mede namens collega Franneke Hoeks.
Jack Steeghs

deSalvatoriaan
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Leergang Geloven 
in de (post) moderne samenleving: 
nog maar een paar plaatsen vrij!

 
De San Salvator geloofsgemeenschap orga-
niseert samen met De Zinnen, netwerk voor 
inspiratie en dialoog, een leergang Geloven in 
de (post) moderne samenleving. De leergang 
bestaat uit 8 colleges over filosofie en theolo-
gie steeds op de zaterdagmiddag. 
Op zaterdag 23 september start de leergang 
met een inleidend college door Prof Dr. André 
Cloots over de vraag: ‘Wat heeft de moderni-
teit met de godsdienst gedaan?’ In een drietal 
filosofische colleges op 7, 14 en 21 oktober 
zullen de filosofen Marchel Gauchet, Richard 
Kearney en Charles Taylor aan bod komen.  
Ieder college wordt door een andere inleider 
verzorgd. Op 28 oktober, 11 en 18 november 
worden de theologen Rowan Williams, Catheri-
ne Keller en Kathryn Tanner besproken. 
Op 25 november sluit Eric Borgman de college 
reeks af.
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 leer-
gang deelnemen. 

De kosten zijn € 185,- voor hele cyclus bij in-
schrijving t/m 9 september 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,- 

U kunt zich aanmelden voor deze leergang 
door een mailtje te sturen naar 
info@dezinnen.nl .

Lectorentraining: 
woensdag  6 september 19.30 uur en 
donderdag 5 oktober      19.30 uur

Wij zijn heel erg blij met de lectoren die een 
grote rol spelen in de vieringen. In september 
en oktober organiseren we twee maal een lec-
torentraining. 
We gaan aan de slag met onze leesvaardighe-
den. 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 bege-
leiden.  
De avond is bedoeld voor de huidige lectoren 
en voor mensen die lector zouden willen wor-
den. Vindt u het leuk om een actieve rol in 
de vieringen te vervullen, dan is deze training 
misschien iets voor u. 

Heeft u interesse om aan deze lectorentraining 
deel te nemen, stuur dan een mailtje naar 
Franneke Hoeks, 
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

Kledinginzameling

Op zaterdag 7 oktober vindt tussen 10.00-14.00 uur de halfjaarlijkse kledinginzameling plaats 
(kleding, huishoudtextiel, schoeisel aan elkaar gebonden). De afgifte in gesloten zakken kan op die 
tijd bij onze dienstruimte in het Cello gebouw, van der Eygenweg 1. Op die dag wordt door SAMS 
Kledinginzameling op meerdere adressen in onze omgeving de opbrengst opgehaald. Die dit keer 
bestemd is voor projecten voor ontheemden in Nepal en Zuid-Soedan. 
Nadere informatie bij Frans Hoitink 073-6444837. Hopend op een goede opbrengst.
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 Pareltjes uit de Kinderkerk
   Door de ogen van een kind:
  
Zondag 18 juni, was het naast Vaderdag ook Kinderkerk.
Een moeilijk verhaal dit keer, over Mozes en de brandende braamstruik.
De kinderen mochten op blote voeten op een rood kleed met een geborduurde vlam gaan 
zitten.
Waarom zonder schoenen? Omdat ze op ‘heilige grond’ waren.
Maar was is ‘heilig’ eigenlijk? Hun reacties: ‘apart, bijzonder.’
 

Jack vroeg de kinderen na het verhaal ook, wat 
de brandende struik betekende?
Één kind zei mooi: ‘dat betekent dat dingen 
die niet goed zijn, weer goed gemaakt kunnen 
worden.’
Een ander zei: ‘Bedoelde ze er Jezus mee?’
Dat God de brandende braamstruik zou zijn, 
was voor sommigen wel moeilijk.
We staken weer lichtjes aan, hebben liedjes 
gezongen en brood gedeeld.
Het bloemetje was dit keer voor Mirjam, onze 
fluitiste.
De eerstvolgende Kinderkerk is op 17 
september om 11.00 uur in de gymzaal 
van Cello!

Informatieavond eerste communie
Op dinsdag 24 oktober organiseren we van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond over 
de eerste communie binnen de San Salvator geloofsgemeenschap. Het voorbereidingstra-
ject eerste communie is voor kinderen én hun ouders/verzorgers een mooie manier om 
te ontdekken wat geloven, bijbelverhalen en het delen van brood en wijn betekenen. De 
informatieavond vindt plaats in onze ontmoetingsruimte in Cello.(van der Eygenweg 1)
Tijdens deze informatieavond maakt u kennis met de San Salvator, ziet u diverse materi-
alen die worden gebruikt en kunt u de nodige vragen stellen. U kunt uw kind ter plekke 
inschrijven. De voorbereiding op de eerste communie bestaat uit zes bijeenkomsten op 
zaterdagochtend. 
De kosten bedragen € 50,-. De kosten mogen echter geen belemmering zijn om mee te 
doen.
De voorbereidingsbijeenkomsten eerste communie vinden plaats op: 
Zaterdag  20 januari   2018 van 09.30 – 11.30 uur

Zaterdag   3  februari 2018 van 09.30 – 11.30 uur

Zaterdag  24 februari 2018 van 09.30 – 11.30 uur

Zaterdag  10 maart    2018 van 09.30 – 11.30 uur

Zaterdag  24 maart    2018 van 09.30-  11.30 uur. 

Daarna gaan we vanaf 11.30 uur palmpasenstokken maken!
Zaterdag  14 april      2018 van 09.30-  11.30 uur

Op zondag 15 april  2018 doen de kinderen om 10.30 uur 
hun eerste communie in een feestelijke viering. 
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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.

Chili: verandering abortuswetgeving
Op 2 augustus heeft het Chileense parlement een wet goedgekeurd die abortus niet lan-
ger strafbaar stelt, als het leven van de vrouw op het spel staat, het kind niet levensvat-
baar is en als er sprake was van verkrachting. Tot die datum was Chili een van de weinige 
landen waar abortus in alle situaties verboden was. Men kon daarvoor 3 tot 5 jaar in de 
gevangenis belanden.
De rechtse partijen,die momenteel in de oppositie zijn, hebben beroep aangetekend bij 
het Institutioneel Hof. Zij vinden dat de wet afbreuk doet aan het recht op leven, zoals 
dat verwoord staat in de grondwet. Voor de voorstanders van de wet wordt het een race 
tegen de klok, want op 30 augustus wordt een fundamenteel tegenstander van abortus 
voorzitter  van dat hof.
In Chili vinden per jaar minstens 120.000 illegale abortussen plaats.
Bron:
www.le monde; 03-08-2017

Moslims in de Verenigde Staten geloven nog steeds in de Amerikaanse Droom
Sinds Trump president is vindt 75% van de Amerikaanse moslims dat zij meer gediscri-
mineerd worden. Maar tegelijkertijd zijn zij er trots op Amerikaan te zijn en zij blijven 
geloven dat hard werken succes brengt. De meerderheid is tevreden over het eigen leven, 
maar  ontevreden over de richting die de samenleving uitgaat en over de maatregelen die 
de regering Trump neemt. Bij een vorig onderzoek uit 2011, toen Obama president was, 
bleek juist een meerderheid tevreden over de regering.
Het percentage moslims (48%) dat zegt afgelopen maanden tenminste een maal gediscri-
mineerd te zijn is ongeveer even groot als het percentage dat zegt juist steun te hebben 
ondervonden van hun medeburgers. Uit onderzoeken blijkt ook dat moslims  geweld op 
grond van sociale of politieke redenen meer afkeuren dan de gemiddelde Amerikaan.
Bron: 
www.Pewnews.org; 26-07-2017

Geen muur in Ethiopië, maar een open deur 
Ethiopië vangt momenteel zo’n 165.000 Eritrese vluchtelingen op. De openheid voor deze 
vluchtelingen is des te opvallender omdat de Eritrese en Ethiopische regeringen al jaren 
op vijandige voet staan.
‘We maken een verschil tussen de regering en de bevolking’, zegt een woordvoerder van 
de Ethiopische instantie die vluchtelingenzaken regelt. ‘We zijn gelijke mensen, delen 
hetzelfde bloed en hebben zelfs dezelfde grootvaders.’ Eritrea was, voordat het onafhan-
kelijk werd, de meest noordelijke regio van Ethiopië. Aan beide zijden van de grens spre-
ken mensen dezelfde taal en delen ze hetzelfde Ethiopisch- orthodoxe geloof en dezelfde 
culturele tradities.
Anderen wijzen erop dat Ethiopië financiële voordelen heeft door deze en andere Afri-
kaanse vluchtelingen op te vangen. Het land ontvangt namelijk veel geld van Europa om 
de vluchtelingen binnen zijn grenzen te houden. Een benadering die overeenkomt met de 
Turkije-deal.
Bron: 
Afrika -Europa Netwerk, juli 2017 (uit: IPS; 24-06-2017)

Chili

USA

Ethiopië
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10ERGROEP San Salvator Gemeenschap: eten, spelletjes, geloof en leven doen!

Als geloofsgemeenschap vinden wij het belangrijk dat we voeling blijven houden met de 
opgroeiende generatie. Om te beginnen is het belangrijk voor de 10ers zelf, maar ook voor onszelf 
als ouders/begeleiders en voor de oudere generatie. De San Salvator kent sinds meerdere jaren een 
Kinderkerk: een maandelijkse viering speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd, samen met 
hun ouders/verzorgers. 
De 10ergroep kun je als een goede aanvulling/uitbreiding daarop zien maar ook los daarvan. 

10ergroep: 10ers, ouders, leiding tijdens activiteiten, begeleidingsgroep

Met de 10ergroep richten wij ons op de laatste twee groepen van de basisschool en de eerste twee 
klassen van de middelbare school. Een fase in een jong mensenleven waarin veel verandert. 
Vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen bestaat elke bijeenkomst uit: samen eten 
(klaarmaken), met elkaar spelletjes doen en een inhoudelijk geloofsthema met elkaar verwerken. 
Van de ouders/verzorgers verwachten wij per bijeenkomst dat zij hun kind(eren) aanmelden en 
brengen/ophalen. Op de bijeenkomsten stimuleren wij de kinderen om eigen initiatief te tonen, 
waarbij we zoveel mogelijk de actualiteit en het seizoen met elkaar verbinden.
De afzonderlijke activiteiten voor de 10ers worden geleid door drie personen, die elke bijeenkomst 
met elkaar voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Voor de voortgang en eventuele ondersteuning 
doet de leiding een beroep op de begeleidingsgroep. Deze begeleidingsgroep komt enkele keren per 
jaar bijeen en bestaat uit ouders en geïnteresserden.
Data seizoen 2017/2018

     Zaterdag 23 september’17 18.00 – 21.00 uur (Schepping)

  Zaterdag 18 november’17  18.00 – 21.00 uur (Advent)

 Zaterdag 24 februari ’18   18.00 – 21.00 uur (Vasten)

 Zaterdag 26 mei ‘18         18.00 – 21.00 uur (Pinksteren)
   

   Een eventuele 5e activiteit wordt een andersoortige 
     activiteit, ergens in de loop van het seizoen.

Voel je je bij het lezen van dit bericht aangesproken om mee te doen? 
Namens alle betrokkenen bij de 10ergroep in de San Salvator
Jack Steeghs,  
steeghsjack@gmail.com, 06-26989411

ouders en 

geïnteresseerden. 

   
F
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Boekentip
Er is een heel mooi boekje verschenen. 

Bedoeld voor mensen die familie of vriend(in) zijn van iemand die terminaal ziek is.
De titel is: Voor jou ben ik er. Altijd. 

Deze titel is geheel passend voor dit mooi uitgewerkte lezenswaardig geschrift. 
De schrijfster is Jacha van den Dungen. ISBN 978-94-90966-00-3

Vriendelijke groet,
Jos Wijsmuller

Vredesweek: 16 t/m 24 september 2017

 Het thema is dit jaar: de kracht van de verbeelding. Alle Bossche kerken besteden 
op zondag 24 september aandacht aan de vredesweek. De San Salvator organiseert 
samen met de protestantse gemeente een oecumenische viering in de Grote Kerk. 
Deze viering begint om 10 uur. Franneke Hoeks en Ruud Stiemers zullen samen voor-
gaan. Melodiek zal de viering muzikaal opluisteren. 

LET OP: Zondag 24 september is er GEEN viering in Cello. De viering op zaterdag-
avond 23 september gaat gewoon door, maar vindt plaats in de gymzaal van Cello. 

Levens overweging

Droefheid overvalt  mij
Slaat mij dicht, pakt mij aan
Verengd het leven
Benauwd het bestaan

Maar goede herinneringen
Contacten steeds intenser beleefd
Helpen verwerken, openen ruimten
Die leven steeds meer zinvol
Vergezichten geeft.

Jos Wijsmuller
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De dame is 92 jaar oud en zit voor me op de 
grond. Onder haar gebloemde jurk draagt ze 
een huidkleurige panty. Ze verontschuldigt 
zich dat ze geen gepaste yogakleding heeft. 
‘Geeft niks’, zeg ik. ‘We doen de oefeningen 
met onze ogen dicht.’ Ik tune in, de les kan 
beginnen.

‘Weet je het zeker?,’ zei ik tegen mijn moeder 
toen ze mij vroeg om in de kerk een Kundali-
ni Yoga les te geven. Het is de kerk waar wij 
als gezin iedere zondag kwamen en waar ik 
in mijn pubertijd afscheid van nam. Tot mijn 
grote opluchting.
Als klein kind mocht ik spelen ‘Achter ‘t Ur-
gel’, maar na mijn communie was dat voorbij. 
Nu hoorde ik er écht bij, zo werd mij verteld 
en moest ik op de har-
de banken zitten en mijn 
mond houden. Hoogtepunt 
was het moment dat ik 
in de rij mocht staan om 
van de pastoor de hostie 
te ontvangen. Ik liep keu-
rig rechtop met ingetrokken kin en liet mijn 
linkerhand in de rechterhand rusten voor mijn 
borst. De hostie plakte tegen mijn gehemelte 
en met mijn tong probeerde ik deze te laten 
smelten. 

De mis riep vragen op die ik niet mocht stel-
len. Ik observeerde en in gedachten beoor-
deelde en veroordeelde ik de gelovigen en de 
pastoor. Hoe konden mensen zo keurig stil zit-
ten en buiten zichzelf om vergiffenis vragen? 
Ik wiebelde met mijn benen en deed mijn best 
niet te klieren met mijn broer of zus. Het uur 
duurde altijd te lang.

Als puber trok ik mijn niet-zondagse kleren 
aan, hield mijn kaken stijf op elkaar en zat 
met een frons tussen al die veel te blije men-
sen. Mijn ouders trokken zich er niets van 

aan en zongen uit volle borst. Ik kreeg het er 
benauwd van. Uiteindelijk besloten we dat ik 
niet meer mee hoefde en dat was het dan.
En toch koop ik die zondag een retourtje Am-
sterdam naar mijn geboorteplaats Den Bosch. 

Na bijna 35 jaar ben ik terug in de kerk. In 
plaats van op de houten banken zitten we op 
de yoga-mat. Ik ben omringd door elf nieuws-
gierige gelovigen, voor de meesten is het de 
allereerste yoga-les.
‘Sluit je ogen, ontspan je kaken en adem lang 
en diep door je neus. Observeer de adem en 
druk je tong tegen je gehemelte vlak achter 
je voortanden. Glimlach naar jezelf. 
Laat je linkerhand in je rechterhand rusten. 
Beweeg van voor naar achteren, op en neer.’ 

We chanten Wahe Guru in plaats van 
‘Halleluja.’ 
Er wordt gezongen met overgave, 
iets waar niemand moeite mee 
heeft. Het klinkt zo zuiver, puur en 
mooi. Aan het eind bedanken we 
elkaar op mijn manier: Sat Nam in 

plaats van Amen. Ik ben geraakt door datgene 
wat mij vroeger het meest benauwde: dat we 
één zijn. 
Nooit voelde ik me thuis in de kerk, omdat ik 
dacht niet mezelf te mogen zijn. Nu voel ik 
de stilte, rust en vergeving en slik mijn tranen 
weg.
Het uur is voorbij gevlogen. De oude vrouw 
ziet er jonger uit, omhelst en bedankt me. Ik 
bedank haar. Ik bedank iedereen. Ik bedank 
mijn ouders, de plaats waar ik geboren ben en 
reis terug naar mijn gezin in Amsterdam.
 

   Love, light & laughter,

   Hanneke Hoitink

Yoga in de kerk

Nu voel ik de stilte, 

rust en vergeving 

en slik mijn tranen weg.
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Vorig jaar vond deze jaarlijks terugkerende ontmoe-
tingsdag voor meer dan 20 kleine geloofsgemeenschap-
pen in Cello plaats. 
De San Salvator was gastheer. Dit jaar is het de beurt 
aan Ekklesia Tilburg. 
Plaats en tijd: 
Zaterdag 18 november
Opstandingskerk, Cobbenhagenlaan 8, Tilburg. 
De dag begint met een inloop van 10.00 – 10.30 uur 
en duurt tot ongeveer 17.00 uur. 
Naast uw eigen reiskosten zijn er geen extra kosten aan 
deze dag verbonden.

Het programma bestaat uit inleidingen, zang, een geza-
menlijke lunch en uiteraard veel gelegenheid tot ge-
sprek en uitwisseling van ervaringen en ideeën. De dag 
wordt afgesloten met een gezamenlijke vesper en een 
borrel. 
Thema:  ‘Autonomie in verbondenheid’. 

 Gerard de Korte
Als inleiding op de dag zal bisschop Gerard de Korte re-
flecteren op dit thema. Hij zal verkennen wat ons bindt 
en wat ons verdeeld houdt. Hoe kunnen we (de kleine 
geloofsgemeenschappen en het officiële kerkinstituut) 
samen optrekken met behoud van ieders eigenheid? 

ontmoetingsdag kleine 
geloofsgemeenschappen

Tevens zal hij met ons nadenken over de 
vraag hoe wij wat ons dierbaar is, kunnen 
doorgeven aan volgende generaties.

Janneke Stegeman, René Grotenhuis
Na de lunchpauze zullen Janneke Stege-
man (theologe des vaderlands) en René 
Grotenhuis (schrijver van ‘Van macht 
ontdaan’) korte inleidingen houden over 
‘Ruimte en grenzen van de autonomie’. 
Wat is de positieve bijdrage van autonomie 
en waar liggen haar grenzen? Waar komt 
de geloofwaardigheid van christelijke ge-
loofsgemeenschappen in gevaar? 
Beide inleiders laten hun verhaal uitmon-
den in enkele stellingen waarover de deel-
nemers aansluitend met elkaar in gesprek 
kunnen gaan.

Uiterlijk 1 oktober aanmelden!
Aanmelden graag z.s.m. en uiterlijk op 1 
oktober via bestuurslid Yvonne Altorf: 
y.altorf@hetnet.nl . 
Daarna meldt zij in een keer een groep 
vanuit de San Salvator aan bij de organisa-
tie in Tilburg.
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Taizéviering
Samen op weg – Rome en Reformatie

Op zondag 17 september wordt in een bijzondere Taizéviering herdacht dat 500 jaar geleden Maarten 
Luther met zijn 95 stellingen de Reformatie inleidde.
Plaats van de Taizéviering :Grote Kerk , Kerkstraat 20 , 5211 KG  ’s-Hertogenbosch.
Aanvang : 16.00 uur De kerk is open vanaf 15.30 uur.
Medewerking verlenen musici- en koorleden van de Taizé-werkgroepen van ’s-Hertogenbosch, Helvoirt, 
Hilvarenbeek en Eindhoven.
De invloed van de Reformatie is immens geweest op het politieke en culturele leven van West-Europa 
en Noord-Amerika. Deze hervormingsbeweging betekende de overgang van 
de Middeleeuwen naar een nieuw tijdperk.
Broeder Alois, abt van de communiteit van Taizé, roept naar aanleiding van 
de 500-ste verjaardag van de Reformatie de kerkleiders op om samen op weg 
te gaan. Een kans om aan eenheid te werken, die verder gaat dan de weder-
zijdse hartelijkheid.
In elke provincie komt tijdens dit jaar een ander thema aan bod. Voor de 
provincie Noord-Brabant is gekozen voor het thema Rome en Reformatie.

Contactadres:
Voor verdere informatie en verspreiding van het persbericht kunt u contact 
opnemen met 
Jan Aantjes , tel.nr. 06-41489964, 
j.g.f.aantjes@ziggo.nl . 
Een andere informatiebron is onze website 
www.taizeindenbosch.nl 

In de vorige Salvatoriaan was vooraf al bekend-
gemaakt dat de zaterdagavondvieringen 
gedurende deze zomerperiode niet op de gewone, 
bekende manier hun doorgang zouden vinden. 
Dit in verband met de beperkte beschikbaarheid 
van voorgangers. 
Nu we de vakantie achter de rug hebben kunnen 
we terugblikken. Wilton Desmense was de 
initiator geweest van de, laten we zeggen ‘alter-
natieve’ vieringen. Geheel op eigen wijze heeft 
hij invulling gegeven aan het gesproken woord en 
de liederen. 
Uiteraard vond hierbij wel wat assistentie plaats 
van niet op vakantie zijnde medevoorgangers, 
lectoren, musici, of andere betrokkenen, maar het 
was toch Wilton die uiteindelijk verantwoordelijk 
was voor de voorbereidingen van de vieringen en 
de gekozen thema’s. 
En als één van de vaste zaterdagavondbezoekers 
ben ik hem daar zeer erkentelijk voor. 
Het waren mooie vieringen. 
Wat is er zoal de revue gepasseerd op deze zomer-
se zaterdagavondvieringen? En wat was er nou zo 
‘anders dan anders’? 

In het navolgende neem ik een kleine greep uit de 
afgelopen zomercyclus. Volledig kan ik niet zijn, 
want ja, zelf was ik ook even op vakantie. Ik noem 
enige hoogtepunten die mij persoonlijk het meest 
zijn bijgebleven.
De thema’s van de vieringen waren: Vrijheid, On-
derweg, Bloemen, Als God op vakantie is, Maria-
liederen en Het leven (in) kleuren. 
Zelf heeft Wilton de cyclus weleens benoemd als 
‘een cyclus van de emoties’. En emotioneel, zo 
was het ook. Prachtige liederen hebben we samen 
gezongen en ook beluisterd. Vaak moest het zin-
gen a capella (Wilton was de cantor) of soms met 
begeleiding vanaf een muziek cd. 
Ook bijzonder was het, dat er nogal eens een 
beroep gedaan werd op onze buitenlandse talen-
kennis. Want het Engels kwam regelmatig voor in 
liedjes, en we hoorden en passant zelfs ook nog 
een Franse chanson. De van oorsprong Griekse 
troubadour George Moustaki vertolkte ‘Mon vieux 
Joseph’ als een kritische boodschap aan Maria’s 
verloofde Jozef. Wat een uiterst originele keuze! 
>>>

Terugblik op de zomerse zaterdagavondvieringen
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In dezelfde viering, met als thema Marialiederen, 
hoorden we overigens eerder het uit de musical 
West Side Story afkomstige ‘Maria’. Zeg de naam 
zachtjes en het klinkt bijna als een gebed. En dan 
hadden we bij de Bloemenviering het alom beken-
de ‘San Francisco’ (…be sure to wear some flowers 
in your hair…). Hoe toepasselijk in deze tijd, pre-
cies vijftig jaar na 1967, the summer of love. Hier 
staat het lied immers symbool voor. Maar gelukkig 
was er ook nog Nederlands. 
Zo kunnen we nu (na vijftig jaar), ons afvragen: 
‘Waar zijn alle bloemen heen, waar zijn zij geble-
ven?’ En ook het duo Elly & Rikkert kwamen weer 
eens langs en verkondigden: Ga op pad, zet je 
ogen en oren open, geef jezelf, dat is belangrijker 
dan geld en eer. (Uit de viering met als thema: 
Het leven (in) kleuren.)

De keuze van de thema’s, de teksten en de muziek 
waren zeer verrassend. De mede hierop geba-
seerde overwegingen, zoals vaker voorzien van 
persoonlijke annotaties en actualiteiten, waren 
inspirerend en gaven volop stof tot nadenken. 
Wat gebeurt er bijvoorbeeld als God op vakan-
tie is? Wanneer Hij op vakantie is, of indien Hij 
(überhaupt) op vakantie is? Het is meer dan een 
nuanceverschil. 
Al met al, zo moge uit het bovenstaande blijken, 
was de cyclus een groot succes. En ik wil bij deze, 
mede namens alle zaterdagavondbezoekers ver-
moed ik, Wilton dan ook hartelijk danken voor zijn 
inzet en hem tevens complimenteren voor de rijke 
en creatieve invulling van onze zomerse zaterdag-
avondvieringen.
Lex Westerhuis

Ratatouille zondag 28 januari 2018

Op zondag 28 januari 2018 zal weer onze Ratatouille plaatsvinden.
Een benefit muziekmiddag waarvan de opbrengst ten goede komt aan de San Salvator Gemeen-
schap. Dus: noteer alvast in je agenda.

De opzet is als volgt:
1) Na de viering is er gelegenheid om ratatouille, soep, een broodje te eten/iets te drinken  
 tegen betaling.
2)  Iedereen is welkom en mag familie, vrienden, kennissen, buren etc. meenemen.
3) De middag duurt van ongeveer 12.30 uur tot uiterlijk 15.45 uur.
4) Entree is gratis. Bij de uitgang staat een bus, waarin je een vrijwillige bijdrage mag doen.

Wil je zelf ook muziek maken, zingen, dansen, of ken je mensen die dat graag zouden willen en 
kunnen? Het werkt als volgt:
Er kunnen zich muziekgezelschappen in welke vorm dan ook aanmelden. (solisten, ensembles, alle 
muziekstijlen zijn mogelijk.) Ook dansers zijn uitgenodigd.
Er wordt dan een programma samengesteld en we streven ernaar dat iedere deelnemer/ieder deel-
nemend ensemble ongeveer een kwartier tot 20 minuten mag musiceren. Als je wilt mag dat ook 
korter zijn. 

Het is niet mogelijk om aan de deelnemers een financiële vergoeding te geven in welke vorm dan 
ook.

De correspondentie met betrekking tot de deelnemers loopt via het mailadres:
janwijgers@gmail.com

Mochten er nog vragen zijn: je kunt ook bellen:
Jan Wijgers:   06 18 63 03 19
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AGENDA

Elke zaterdag is er om 19.00 uur en op zondag om 10.30 uur 
een viering in Cello (van der Eygenweg 1 ’s-Hertogenbosch), 
behalve op zondag 24 september: dan is er in Cello geen viering 
maar een oecumenische viering in de Grote Kerk. 
Andere activiteiten vinden meestal plaats in Ordune (Schaarhuispad 131 ’s-Hertogenbosch). 

Deze agenda betreft bijzondere vieringen en activiteiten:
Woensdag  6 september  10.00 uur Koffieochtend  Ordune
Donderdag  7 september  19.30 uur Adviesraad   Cello
Zaterdag  9 september  17.00 uur Eten in Ordune (vooraf inschrijven)
Zaterdag  9 september  19.00 uur Kerkproeverij   Cello

Zondag  10 september 10.30 uur Kerkproeverij       Cello
Zondag  17 september 11.00 uur Kinderkerk        Cello, gymzaal
Zaterdag  23 september 18.00 uur 10ergroep        Ordune
Zondag  24 september          10.00 uur Oecumenische vredesviering 
       Grote Kerk, Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch
Donderdag  28 september Bestuur    
Woensdag  4 oktober  10.00 uur Koffieochtend        Ordune
Donderdag  12 oktober  Bestuur    
Zondag  15 oktober  11.00 uur Kinderkerk        Cello, gymzaal
Maandag  16 oktober  19.00 uur Zin In Film   Verkadefabriek
       Boschdijkstraat 45 ’s-Hertogenbosch
Zaterdag  21 oktober  17.00 uur Eten in Ordune (vooraf inschrijven)
Dinsdag         24 oktober  19.30 uur info-avond eerste communie  Cello
Donderdag  26 oktober  19.30 uur Adviesraad        Cello
Zondag  29 oktober  10.30 uur Viering 45 jaar Melodiek      Cello
Woensdag  1 november  10.00 uur Koffieochtend       Ordune
Zaterdag  4 november  19.00 uur Allerzielenviering       Cello
Vrijdag  10 november  17.00 uur Dienstenveiling       Cello
Zondag  12 november  24.00 uur Sluiting inleveren copij Salvatoriaan nr.  40,   
         verschijnt 22 november 2017
Donderdag  16 november  Bestuur 
Maandag  20 november  19.00 uur Zin In Film   Verkadefabriek
       Boschdijkstraat 45’s-Hertogenbosch
Dinsdag  28 november  19.30 uur Presentatie van Jona       Cello 
Donderdag    30 november  19.30 uur Algemene ledenvergadering   Cello
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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. 

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
Schaarhuispad 131 5231 PP
‘s-Hertogenbosch
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 november 2017
De volgende Salvatoriaan verschijnt 
woensdag 22 november 2017


