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E klik op de ‘boom’  om direct naar onze   
 website/werkgroepen te gaan.

van harte aanbevolen 

z    AGENDA: In de AGENDA vindt u meer dan de tijden 
van de vieringen. U vindt hier óók al onze activiteiten, die 
voor iedereen toegankelijk zijn. (via Actueel > agenda)

Elk blad ademt de boom tot leven
GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap 
verbonden in liefde 
het leven vierend

DE GEVIERDE WEERSPIEGELING: DE RIJKDOM VAN PASEN

Het Paasfeest is voor veel mensen een niet te bevatten feest. Een feest dat voor veel mensen niets meer 
betekent dan de aankondiging van de lente. Voor de gelovige christen staat Pasen voor de verrijzenis van 
Jezus, maar de werkelijke betekenis van deze uitleg is maar moeilijk te doorgronden. Het mooie van beide 
betekenissen, de aankondiging van de lente en de verrijzenis, is dat beide niet los van elkaar gezien kun-
nen worden. 

De vier seizoenen doen mensen telkens weer versteld staan 
dat na een periode van volle bloei, het afsterven en het barre 
koude weer nieuw leven kan ontstaan. Het is de cyclus van 
het leven die ons telkens doet verwonderen. Die er kan zijn 
dankzij de vier oerelementen van aarde, vuur, water en lucht. 
Vier staat in de joodse mystiek voor deur. 
De deur waar je door kunt gaan naar de nieuwe wereld, maar 
altijd verbonden met de Ene, waaruit alles ontstaan is. 

Het is dat oergegeven, dat vooraf gaat aan het geloof in een 
nieuwe geboorte in dit leven. “Alleen wie nieuw geboren wordt, 
kan het koninkrijk van God zien”, zegt Jezus volgens de evan-
gelist Johannes. De dood is niet meer dan onderdeel van 
het leven, zoals de winter vooraf gaat aan de lente. Wanneer 
vrouwen zien dat de deur van het graf geopend is, kan het voor 
hen niet anders zijn dan dat Jezus tot leven is gekomen. Natuurlijk zijn het vrouwen, zij weten immers van 
de oerkracht van geboren worden. 
Er is geen twijfel mogelijk, Jezus leeft, daar zijn geen bewijzen van mannen voor nodig. 

Het is deze cyclus van het leven die we vieren tijdens de Paaswake. 
Het verhaal van de schepping vertelt hoe sinds het begin de Ene zich verbonden heeft met de aarde. 
Het vuur wordt ontstoken en met water willen we ons besprenkelen, vragend om de geest die ons 
doorademt, ons doet leven. 
>>>

http://www.sansalvatorgemeenschap.nl/site/san-salvator-gemeenschap/werkgroepen/


de Salvatoriaan �

oecumenische vastenmaaltijd

Ieder jaar wordt er in de veertigdagentijd een 
oecumenische vastenmaaltijd gehouden in het 
Nico Schuurmanshuis. Ook dit jaar, vrijdag 1 
maart, was er weer zo’n solidariteitsmaaltijd, 
georganiseerd door de oecumenische werk-
groep Noord en de vastenactie. 
We misten deze keer de mensen van de Mo-
lukse kerk, die een speciaal feest in de eigen 
kerk hadden. 
Begonnen werd met een eenvoudige maal-
tijd. Er werd soep geserveerd en we deelden 
brood en water met elkaar. John voorzag ons 
van geestelijk voedsel. 
Het onderwerp deze avond was het project 
van de stichting Indian Mother and Child 
Nederland. Rieky en Ben van Houten en Peter 
Thijssen vertelden, betrokken en elkaar goed 
aanvullend, hoe zij in een armoedige streek in 
India aan het werk zijn. Lichtbeelden maakten 
het project zichtbaarder. 
Het was indrukwekkend. Wat kunnen enkele 
mensen hier op een integere wijze toch 
ingrijpende verbeteringen bij mensen daar 
teweeg brengen. 
Het raakte me intens. Ik voelde even heel 
concreet dat wij mensen van overal over de 
wereld met elkaar verbonden zijn en hoe wij 
mensen in staat zijn elkaar te helpen om mens 
te kunnen zijn, vooral in moeilijke omstandig-
heden. De solidariteitsmaaltijd deed zijn naam 
eer aan. Jammer dat er vanuit de San Salva-
tor gemeenschap zo weinig belangstelling was 
voor deze kostbare avond.

Jet Zwanikken

Voortgang werkgroep 
Medezeggenschap 
 
In de vorige Salvatoriaan hebben we u gemeld over 
de start van de werkgroep Medezeggenschap. Deze 
werkgroep, op initiatief van het bestuur van SSiB 
geformeerd in november 2012 tijdens de ledenver-
gadering van SSiB, heeft als opdracht het evalueren 
van de kwaliteit van de medezeggenschap binnen de 
San Salvatorgemeenschap en het geven van advie-
zen, die kunnen leiden tot verbetering van de mede-
zeggenschap. 
Inmiddels heeft de werkgroep niet stil gezeten. Er 
zijn gesprekken gevoerd met het bestuur van SSiB, 
de Pastoraatsgroep en de Klankbordgroep. 
Dit alles om na te gaan hoe ‘medezeggenschap’ 
binnen deze belangrijke groepen in onze geloofs-
gemeenschap momenteel is georganiseerd en door 
deze groepen wordt ervaren . 
Vervolgens is de werkgroep in gesprek gegaan met 
individuele bezoekers van de weekendvieringen. Aan 
de 6 gespreksgroepjes namen 33 mensen deel. Ook 
in deze ontmoetingen kwamen veel ervaringen met 
medezeggenschap naar voren. 
Tot op heden hebben 7 leden van onze gemeen-
schap hun opmerkingen schriftelijk aan de werkgroep 
gestuurd. 
Nu de fase van inventarisatie voorlopig is afgerond 
gaat de werkgroep de huidige stand van zaken m.b.t. 
medezeggenschap in kaart brengen en gaat ze 
nadenken over aanbevelingen om de medezeggen-
schap, daar waar gewenst, nog te verbeteren. 
Mocht u n.a.v. dit artikel behoefte hebben om te 
reageren, dan is uw reactie van harte welkom bij 
de secretaris van de werkgroep, 
Gonnie van Osta (maeden.osta@wxs.nl). 

De werkgroep Medezeggenschap

Vergeet ook niet onze website te raadplegen!
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Telkens vertellen verhalen ons dat een donkere periode overgaat in licht, nieuw leven, een nieuwe lente. 
Ook dat verhaal van Jezus, dat zo abrupt lijkt te eindigen. 
Het kan niet waar zijn…. kijk maar naar het leven!  
Graag vieren wij met u deze rijkdom van Pasen,
op weg naar een nieuwe wereld. 

Namens de pastoraatsgroep, Erick Mickers
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LEVEN IS LOSLATEN

Het leven is een voortdurend loslaten. Alles komt en gaat. 
Maar hoe gaan wij als mens om met dat gegeven?

Erick Mickers, theoloog, pastor en geestelijk verzorger, 
vertelt over zijn kijk op het leven als loslaten, 
de worsteling daarbij en de rijkdom ervan, 
gekoppeld aan christelijke en boeddhistische inzichten. 
Aan de hand van deze inleiding gaan we met elkaar in  gesprek. 

U BENT VAN HARTE WELKOM 
op deze ontmoetingsbijeenkomst
op dinsdag 9 april,
van 19.30 -21.30 uur
In de Molukse kerk ‘Sjalom’
Ploossche Hof 65, ’s-Hertogenbosch. 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.
De Oecumenische Werkgroep Den Bosch Noord

Taizé in ’s-Hertogenbosch

De eerstvolgende Taizéviering in de Grote Kerk 
is op vrijdagavond 22 maart 2013 tussen 19.00 
en 20.00 uur. 
Vanaf ongeveer 18.50 uur worden de liederen, 
die in de viering gezongen worden, al even ge-
oefend, zodat we ze ook meerstemmig kunnen 
zingen. 
In de viering zelf is er ruimte voor gebed, voor 
een evangelielezing, voor stilte, voor medita-
tieve liederen. 
Iedereen krijgt de gelegenheid zijn eigen voor-
bede uit te spreken, hardop, of in stilte bij het 
aansteken van een kaars. 

Voor meer informatie: www.taizeindenbosch.nl 

Nieuwe penningmeester SSiB

Op de algemene ledenvergadering van 22 november 
j.l. is medegedeeld, dat twee bestuursleden van San 
Salvator in Beweging aangegeven hadden hun be-
stuurswerk te willen beëindigen. Toon van Mierlo, be-
last met communicatie, trad terug. Zijn taken worden 
vooralsnog waargenomen door Ard Nieuwenbroek.  
Ook Jacques Goossens – de penningmeester – trad 
terug. Na een oproep voor nieuwe bestuursleden 
heeft Gerard van de Weijer zich bereid verklaard het 
penningmeesterschap op zich te willen nemen. Het 
bestuur is Gerard daar zeer erkentelijk voor en weet 
zich gesterkt door zijn komst. Op de ledenvergade-
ring van komend najaar zal de leden gevraagd wor-
den zijn benoeming te bekrachtigen. Tot die tijd zal 
Gerard wel reeds alle taken van het penningmeester 
werk uitvoeren, zodat de financiële basis van onze 
gemeenschap geborgd blijft.
Namens de andere bestuursleden wil ik Toon en 
Jacques nogmaals bedanken voor hun inzet. 
Op gepaste en ontspannen wijze zal door het 
bestuur van hen afscheid worden genomen.

Jos de Ridder ( voorzitter SSiB )
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Uit onze vieringen.

2/3 februari:
Mogen wij elkaar zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil 
kunnen maken in de wereld.

9/10 februari:
Wijsheid houdt op wijs te zijn als ze te trots wordt om te huilen 
en te ernstig om te lachen.

16/17 februari:
Als rechtvaardigheid een bron van leven is, moeten wij zelf die bron willen zijn. 

23/24 februari:
Bidden is stil staan en je open stellen voor je bestaan, dat gegeven is met een leven, dicht bij de Bron, 
ook al weet je niet wie of wat die Bron is; ook al weet je niet of en hoe je hem of haar kunt aanspreken. 

2/3 maart:
We zien Jezus bezig als de wijngaardenier, met toewijding zorgend voor mensen, door hen te omringen 
met zijn liefde, en de liefde van God, met geduld en vertrouwen. 

9/10 maart:
Elkaar het leven geven, voor elkaar een bron mogen zijn.

pastoraatsgroep

Onze Website in beweging

Aan de website werkt een flink aantal mensen mee: sommigen schrijven stukjes. Dat zijn de leden van 
de ‘Schrijfgroep’. Andere vrijwilligers zorgen ervoor dat die stukjes geplaatst worden. Liefst mét foto’s 
erbij en dat –elke week-(!) de complete tekst van de vieringen op de website na te lezen is. 
Deze medewerkers horen bij de ‘Technische groep’. 
En dan zijn er ook nog mensen op de achtergrond, die mee willen overleggen hoe de informatie 
gemakkelijker en sneller bereikbaar gemaakt kan worden.
De ‘Schrijfgroep’ is onlangs uitgebreid en bestaat nu uit Ans Mettes, Jos Wijsmuller, José Vos en Toos 
Verdonk.

Kort geleden hebben we met een brief alle contactpersonen van de werkgroepen gevraagd om ons 
voortaan attent te maken op interessante dingen die gebeuren in de werkgroepen. 
Wil iemand van je groep daar zelf over schrijven? Leuk! Wil je iets interessants kwijt, maar kom je zelf 
niet aan schrijven toe? Dan staan de leden van de schrijfgroep graag klaar om dat van je over te 
nemen. Met alle plezier zelfs!  De contactpersoon kan je precies vertellen hoe we dat plan gaan 
uitvoeren.
Van elkaar weten wat er gebeurt in onze gemeenschap is een prachtig middel om de 
saamhorigheid te intensiveren en de techniek biedt ons daarvoor geweldige mogelijkheden. 
 
Toos Verdonk, contactpersoon ‘Schrijfgroep’
e-mail: cwmverdonk@tiscali.nl; Tel: 073-6440971
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Vastenactie 2013 
voor Indian Mother and Child.

In 2000 ging ik werken in de opvanghuizen van 
moeder Teresa en kwam ik in contact met 
Dr. Sujit.
Sujit had de droom om arts te worden tussen 
de allerarmsten. Deze droom werd werkelijk-
heid toen hij de kans kreeg om met behulp van 
een beurs van het Rode Kruis te gaan studeren 
aan het Medical College van de Universiteit 
van Calcutta. Later specialiseerde hij zich tot 
kinderarts in Leuven.

In 1989 begon hij in een oude stal met zijn 
eerste consultaties. In het begin kwamen er 
20 moeders met zieke kinderen per dag maar 
al gauw werden het er 200.
Hij ondervond dat medische hulp alleen maar 
kon slagen als er tegelijkertijd ook aan ontwik-
keling werd gedaan.
De moeders moesten bijv. leren het vieze water 
uit de rivier niet meer te drinken, omdat ze 
anders steeds weer ziek werden.
Dr. Sujit besloot enkele mensen op te leiden tot 
sanitaire helpers om de moeders bij te staan.

Er zijn nu 5 poliklinieken waar elke dag hon-
derden mensen, bijna gratis, medische hulp 
en medicijnen krijgen. In deze klinieken is een 
oogarts, een tandarts, prenatale zorg voor de 
zwangere moeders die ook versterkend voed-
sel meekrijgen. Ook een consultatiebureau voor 
baby’s en jonge kinderen, een röntgenafdeling 
en een apotheek.

De opbrengst van de Vastenactie, met 50% 
verhoogd door Cordaid, zal besteed worden 
aan toiletten en waterpompen.

U kunt uw bijdrage overmaken op 
bankrekening 60 40 713 
t.n.v. San Salvator in Beweging 
met vermelding “project India”.

Bedankt namens de moeders en kinderen 
van Calcutta,

Ben van Houten

 Vieringen in de Goede Week
Donderdag, 28 maart 19.00 uur:

Witte Donderdagviering 
“Door de slavernij heen groeit bevrijding” 

verzorgd door de pastoraatsgroep 
m.m.v. de Cantorij

Vrijdag, 29 maart 19.00 uur:
Goede Vrijdagviering

verzorgd door de pastoraatsgroep
 m.m.v. Melodiek

Zaterdag 30 maart 21.00 uur:
Paaswake

verzorgd door Erick Mickers en Corrie Dansen,
samen met Maria Hoitink en Toon van Mierlo 

m.m.v. de Cantorij

Zondag, 31 maart 10.30 uur:
Paasviering

 verzorgd door Martien van Stiphout samen 
met Fiet Vreeburg en Judi Waegemakers 

m.m.v. Melodiek

houten beeld
van de gekruisigde 

Christus
St.Georg Kirche
Köln  11de eeuw
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bijzondere momenten

 Deze keer zijn er geen bijzondere momenten te melden.

Vieringen San Salvatorgemeenschap 
in het Dagcentrum , van der Eygenweg 1 
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur 
en zondags om 10.30 uur. 

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
De Schaapskooi 
Beethovenlaan 1 5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen 
van 9.30 uur - 11.30 uur 
tel.: 06-48645507

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rkn.: 6040713 
t.n.v. San Salvator in beweging

Redactie De Salvatoriaan: 
Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken, 
Johan Wierenga
Vormgeving: Vincent Elemans

Kopij graag naar: 
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl . 
of inleveren bij de Schaapskooi.
Uiterlijk zo 21 april 2013

klik ook eens hiernaast op de boom....

Om alvast te noteren:

Ook in de komende periode zijn er weer een 
aantal dagen, waarop het mogelijk is om 
gezamenlijk te eten in de Schaapskooi te 
Rosmalen.

IEDEREEN IS WELKOM!

Inschrijving is mogelijk na de vieringen in 
Cello. Dit kan het beste vanaf 2 weken voor 
de datum, waarop je daaraan wilt meedoen.

de eerstvolgende data zijn:
zaterdag 13 april
zaterdag 25 mei
zaterdag 6 juli

het kookteam

http://www.sansalvatorgemeenschap.nl

