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Nieuwsbrief  San Salvatorgemeenschap Den Bosch

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

van harte aanbevolen 

z    'Ik wil je attent maken op"
Lezing 'Verlaat het huis'  uitgesproken tijdens de              
laatste ontmoetingsdag van het IKON Pastoraat.

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

SAMENKOMEN RONDOM DE KERN
 
De eerste bijeenkomsten zijn geweest waarbij vrijwilligers met elkaar in gesprek zijn gegaan over wat hen 
beweegt en inspireert om al dat mooie werk te verrichten. Er volgen nog twee bijeenkomsten voor vrijwil-
ligers en daarna een bijeenkomst voor ieder die op een andere manier betrokken is bij onze gemeenschap. 
Een kleine impressie van deze bijeenkomsten. 

Een beetje onwennig. Wat zal het worden deze avond? Zo komt iedereen binnen. 
Een beetje ongebruikelijk is het wel. Een vol programma van drie gespreksrondes. Het is hard werken om 
binnen twee uur te ontdekken wat inspireert en motiveert. In groepjes van vier 
gaan we met elkaar in gesprek. 
Niet zomaar: “Dat was een gesprek met heel veel diepgang. Voor het eerst, en 
dat terwijl ik haar al jarenlang ken binnen onze gemeenschap.” 

Maar goed dat de tijd wordt bewaakt. 
Daardoor zit er vaart in. De volgende opdracht volgt: “Niet eenvoudig om zo 
met elkaar bezig te zijn, maar wel zinvol.” Gaandeweg zien we hoe kleurrijk 
onze gemeenschap is, hoe ieder zijn of haar steentje bijdraagt. 

Weer met elkaar in gesprek. Een luisterend oor voor iedereen. We komen op het spoor wat belangrijk is om 
als gemeenschap samen onderweg te kunnen zijn. Waar naar toe? Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar 
waar vandaan we vertrekken wordt steeds meer zichtbaar. Woorden als vertrouwen, liefde, humor, waarde-
ring en betrokkenheid worden genoemd. Misschien is het vertrekpunt ook wel ons doel? Wat in ieder geval 
helder is dat het samenkomen rondom de kern van ons zijn erg inspirerend werkt. Zo ging ieder weer zijn of 
haar eigen weg, begeesterd door elkaar. Mooi dat iedereen de kans krijgt hier aan deel te nemen. 

Mogen wij u ook ontmoeten, als vrijwilliger of als drager van onze gemeenschap?

Graag tot gauw, 
namens de pastoraatsgroep
Erick Mickers

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


de Salvatoriaan �

vakantie-actie

Het Noodfonds Noord, initiatief van onze San 
Salvatorgemeenschap, is in mei weer begon-
nen met de jaarlijkse vakantie-actie. 
Enkele weken lang brengen we deze tijdens 
onze vieringen onder de aandacht. We willen 
mensen die geen geld hebben om ook maar 
één dag iets van het vakantiegevoel te 
ervaren daar toch toe in staat stellen. 
Om dat mogelijk te maken doen we een 
beroep op u om van uw vakantiegeld indien 
mogelijk iets voor hen af te staan. Bijdragen 
kunnen gestort worden op rekeningnummer 
5962681 ten name van Jan Schoutenstichting 
-twee- onder vermelding van Vakantie-actie.

Het Noodfonds wordt vooral door het maat-
schappelijk werk attent gemaakt op mensen, 
die tot onze doelgroep horen. Voor dit jaar 
bestaat die uit een zestigtal personen. 
Zelf kunt u eventueel leden van de pastoraats-
groep attent maken op mensen die in aan-
merking kunnen komen. Daarbij moet worden 
aangetekend, dat ons Noodfonds alleen actief 
is voor inwoners van Orthen en Noord. 

Meer informatie over Noodfonds en 
Vakantie-actie vindt u op de website van de 
San Salvatorgemeenschap.

Bericht van de ledenadministratie

Momenteel tellen we om precies te zijn 598 leden. 
Deze leden maken het mogelijk om met hun lid-
maatschap als San Salvatorgemeenschap  bijeen te 
kunnen blijven komen in vieringen. Veruit de meeste 
leden (80%) komen uit de woonplaats Den Bosch, de 
overige leden komen met name uit Rosmalen. Maar 
ook hebben we leden buiten Brabant en zelfs buiten 
de landsgrenzen.
Opvallend is dat van de leden 35% mannelijk is en 
65% vrouwelijk. Indien een echtpaar beiden tientjes-
lid zijn, tellen beiden mee voor het ledenaantal.  

Er zijn een kleine 25 personen lid van wie helaas al-
leen een bankrekening en naam bekend is. 
Onder hen zijn leden die zelfs maandelijks een 
bedrag overmaken. Vermoedt u dat dit uzelf betreft, 
dan graag een berichtje naar de ledenadministratie 
of een belletje naar de Schaapskooi.

We zijn actief om van zoveel mogelijk leden het 
emailadres te verkrijgen. Naast dat het kostenbe-
sparend werkt, weten we ook zeker dat u het nieuws 
ontvangt. Bemoedigend zijn de begeleidende teksten 
die soms op de bankafschriften staan zoals:
”Ga door en Succes”. 

Tot zover!
Lotte van Steenis
Ledenadministratie SSIB

ETEN IN DE SCHAAPSKOOI.

Voordat we allen in zomerse vakantie-oorden of – sferen zijn, is er nog een nog mogelijkheid om samen te 
eten in de Schaapskooi (en wel op 6 juli).

Daarna hebben we een iets langere onderbreking dan gewoonlijk.
De daaropvolgende data zijn:
 7 september 19 oktober      30 november      12 januari 

En nogmaals…iedereen is welkom!
Laat je niet weerhouden door het idee dat de afstand tot de Schaapskooi (Rosmalen) te groot is.
Er zijn voldoende mensen die hebben aangeboden om voor vervoer te zorgen!

Tot ziens en allemaal een prettige zomer! 
Vriendelijke groet,
namens het kookteam… Christien van den Boom
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Een echte win-winsituatie voor de Cantorij 
en de andere deelnemers aan de zondagsviering

 
Klein behuisd zijn doet een groot beroep op de tolerantie van álle betrokkenen. Als daarbij sprake is 
van duidelijk tegengestelde belangen, wordt het extra moeilijk.
 
Dat de deelnemers aan de zondagse viering elkaar vooraf hartelijk begroeten, informeren naar ge-
beurtenissen en reacties daarop, lachen met elkaar enz. enz. is volkomen begrijpelijk. Alleen: in de 
beperkte ruimte van Cello waar je gezellig dicht op elkaar zit en waar iedereen véél vroeger komt dan 
vroeger in de kerk, om verzekerd te zijn van een goede plaats, wordt het erg moeilijk om tegelijkertijd 
in diezelfde ruimte geconcentreerd ‘in te zingen’. En dat vonden wij als Cantorij toch weer een 
gerechtvaardigd verlangen van ons…
Een beroep doen op begrip voor elkaars tegengestelde behoeften lukte gedeeltelijk. Aan goede wil 
ontbrak het niemand, maar het begrijpelijke ‘sociale gedruis’ van de ene groep en de behoefte aan 
concentratie bij het koor, waren toch erg moeilijk blijvend met elkaar in harmonie te brengen.
 
Op een goed moment werd duidelijk dat Cello een vrijwel lege ruimte heeft achteraan in de linker 
zijgang. Die ontdekking bood perspectieven!
Als we nu zondags om half tien beginnen met onze voorbereiding op de viering, pakt ieder Cantorijlid 
zijn of haar eigen stoel op en neemt die mee naar achter. Twee vrijwilligers lopen even terug om de 
piano op te halen. Die loopt gelukkig ‘op rolletjes’ zodat wij, noch de piano, mankementen oplopen.  
Wij repeteren heerlijk ongestoord en zorgen dat we op tijd terug zijn om rustig aan de viering te kun-
nen beginnen. Als we terugkomen horen we aan de geluidssterkte met groot genoegen hoe iedereen 
in de hal van Cello verrukkelijk en volkomen ongestoord sociaal bezig is!  
 
En - ter geruststelling van het bestuur dat de contacten met Cello in goede banen moet leiden - als 
goede gasten gedragen we ons in de nieuwe ruimte voorbeeldig! 
Behalve onze eigen stoel en de piano raken we NIETS aan dan de lichtschakelaars….
 
Toos Verdonk
Contactpersoon Cantorij

Laat ons zingen…

Een oproep aan mensen die af en toe de zang willen aangeven tijdens de vieringen van 
onze San Salvatorgemeenschap.

Beste mensen, u weet dat de vieringen van de San Salvatorgemeenschap gekenmerkt worden door 
samenzang. We prijzen ons gelukkig met twee getalenteerde koren. Op zaterdagavond is er steeds een 
pianist die de liederen begeleidt en een cantor die de liederen aangeeft.

Voor de diensten, waarin geen koor aanwezig is, zoeken we enkele mensen die de liederen willen 
aangeven. U houdt van zingen en durft uw stem te laten horen? U hoeft geen hoogopgeleide dirigent 
te zijn om cantor te zijn. Bovendien krijgt u vooraf waardevolle tips aangereikt. 

Neem gerust even contact op met Gerard Luijten (bel 073-6421002 of mail naar gbm.luijten@hetnet.nl). 
Hij is graag bereid om nadere uitleg te geven.
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Uit onze vieringen.

16/17 maart:
‘Wij hebben de taak om te kiezen voor een rechtvaardige wereld, oog te hebben voor de mensen om ons 
heen met hun noden en te zorgen voor anderen zodat niemand iets te kort komt.’

23/24 maart:
‘Wat Jezus laat zien is dat je in opstand mag komen, nee, moet komen, wanneer er zaken gebeuren die 
geen recht doen aan het goddelijke.’

Witte Donderdag:
‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’, zo zag Jezus zichzelf.’’

Goede Vrijdag:
‘Iemand die niet spreekt over God, maar God dóet.’

Paaswake:
‘Wil er zijn voor hen die in onzekerheid leven door werkeloosheid, ziekte en veeleisende idealen.’

Pasen:
‘Pasen is een bevrijdingsfeest; de bevrijding uit de greep van ellende, wanhoop, angst en geweld. Opstaan 
en tot leven komen.’

6/7 april:
‘Vergeving is een wezenlijk deel van barmhartigheid: het bevrijdt je en maakt een nieuwe start mogelijk: als 
herboren zijn.’

13/14 april:
‘Voor mij is het daar, waar het alledaagse de vanzelfsprekendheid overstijgt.’

20/21 april:
‘De waarheid; een eeuwig dilemma!’

27/28 april:
‘De ander liefhebben betekent kijken met andere ogen, met nieuwe ogen.’

4/5 mei:
‘Afspraken zijn niet wat ze zijn, maar wijzen op het spanningsveld tussen het recht om jezelf te ontplooien 
en de plicht om rekening te houden met je medemens.’

Hemelvaart:
‘Pas als je de ander echt hebt losgelaten, naar de hemel hebt laten gaan, zal de leegte ruimte worden voor 
een nieuw begin.’

11/12 mei:
‘Waarover wij het wel eens kunnen zijn, is dat deze God, deze kracht, deze Geest, dit Iets ons in beweging 
brengt.’

18/19 mei:
‘Ik prijs me gelukkig hier en nu in het gezelschap te verkeren van velen die zich door Haar geroepen voelen 
en niet rusten vooraleer zij Haar roep van het juiste antwoord hebben voorzien.’

25/26 mei:
‘Wees niet verbaasd, niet alleen ik ben nieuw geboren, maar ook jullie kunnen opnieuw geboren worden.’

De pastoraatsgroep
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DE GEVIERDE WEERSPIEGELING: HET ESTAFETTEBLOEMETJE?! 

De stelling: “Hoe je viert is hoe je leeft”  geeft kort en bondig weer dat de manier van vieren een 
weerspiegeling is van de manier hoe we in het leven staan. Zowel als individu, als familie en als 
gemeenschap of samenleving. De wijze van vieren zegt iets over onze identiteit, ook als 
San Salvator Gemeenschap. 

Ruim anderhalf jaar terug hebben we als pastoraatsgroep het estafettebloemetje geïntroduceerd. Met dit 
bloemetje wilden we tegemoet komen aan de wens, dat ook mensen buiten het bekende 
circuit een bloemetje zouden kunnen ontvangen ter ondersteuning, als felicitatie of uit dankbaarheid. 
Het effect was echter tegenovergesteld en vaak kregen mensen het idee dat het bloemetje 
binnen een kleine kring van mensen werd doorgegeven. 
Leuk, maar dat was nu eigenlijk niet de bedoeling!

In de afgelopen tijd zijn wij als pastoraatsgroep steeds meer 
geattendeerd op mensen, die een bloemetje van de week ver-
dienen. De redenen daarvoor zijn divers. Ziekte, verhuizing, 
geboorte, mooie leeftijd, jubileum, een zware periode, bijzondere 
verdienste of jarenlange trouw maken dat deze mensen 
bijzondere aandacht verdienen door een bloemetje van de week. 
Juist doordat vanuit de gemeenschap mensen worden 
voorgedragen voor het bloemetje van de week krijgen ook 
mensen de aandacht, die niet direct bij iedereen in beeld zijn. 
Dat is prachtig, want dat was nu juist de bedoeling!

Het moge duidelijk zijn: het estafettebloemetje heeft hierdoor 
haar bestaansrecht verloren en heeft het bloemetje van de week aan zeggingskracht gewonnen. Het bloe-
metje van de week weerspiegelt volop onze aandacht voor de mens, binnen en buiten onze gemeenschap!

Graag nodigen wij ook u uit om mensen voor te dragen, die vanuit de gemeenschap onze extra 
aandacht verdienen. Een kleurrijke manier om samen het leven te vieren. 

De pastoraatsgroep       

Rapport Medezeggenschap bijna klaar

De werkgroep Medezeggenschap, actief bezig met 
de opdracht ‘het evalueren van de kwaliteit van de 
medezeggenschap binnen de San Salvatorgemeen-
schap en het geven van adviezen, die kunnen 
leiden tot verbetering van de medezeggenschap’ is 
na ruim vier maanden van overleg en gesprekken 
met allerlei betrokkenen bijna klaar met het 
afronden van de opdracht.
Het rapport met de resultaten van al dat werk zal 
direct na de zomerperiode aangeboden worden aan 
het bestuur van San Salvator in Beweging. 
De werkgroep zal het bestuur tevens een aantal 
suggesties verstrekken hoe de aanbevelingen in
het rapport gerealiseerd zouden kunnen worden.
U hoort er over enige tijd ongetwijfeld meer van....

Mede-organisatoren gevraagd voor 
het organiseren 

van een muziekmiddag in het najaar.

Tijdens de veiling is het idee ontstaan om muziek-
middagen te organiseren. Dit ook om geld voor 
San Salvator in Beweging te vergaren. Mensen die 
optreden en muziek maken en mensen die komen 
kijken en luisteren.
Ik wil dit graag gaan organiseren, voor in het najaar, 
maar kan dat niet alleen. Graag zou ik met enkele 
mensen samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.
Wie zou er mee willen doen met organiseren? 

Graag een mail aan janwijgers@gmail.com.
Ik hoor graag. 
Jan Wijgers
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bijzondere momenten

onze gemeenschap heeft afscheid genomen van: 
Engelien v Ravenstein-Mulders  geboren op  16 mei 1940  en overleden op 7 juni 2013

Door de doop is in onze gemeenschap opgenomen:
Estée Wanders    geboren op 20 juli 2012 en gedoopt op 25 mei 2013
 
Op 14 juni 2013 gaven Juul Peters en Bram Bongaerts elkaar het ja-woord
 in een viering van Liefde en Trouw (Zuiderzinkerk, Den Bosch).

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 18 augustus 2013

Opbrengst kledinginzameling

Het betreft Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood in mei 2013.
Totaal werd er in Den Bosch 1490 kg ingeza-
meld, waarvan de bijdrage van onze San Sal-
vatorgemeenschap 24 zakken kleding betrof. 
Om allerlei redenen minder dan gewoonlijk 
maar toch de moeite waard. 
Dan kan nog vermeld worden dat in 2012 de 
totale landelijke opbrengst 3.224.000 kg textiel 
was, hetgeen een bedrag van € 334.000 voor 
noodhulpprojecten in Kenia, India en Congo 
opleverde.
Alle verzamelaars en brengers hartelijk 
dank, dit najaar verwachten wij de volgende 
inzameling.    

Hartelijke groeten van de ‘collectanten’.

ALLEEN LUISTEREN IS SOMS       
   OOK MOOI...

Lang geleden ergerde ik me soms, dat ik zo 
weinig kon meezingen bij de vieringen. 
Eén keer heb ik in het boek, waarin je kon 
reageren, zelfs geschreven: 
‘Ik wil óók meezingen!’

Vandaag, 9 juni 2013, werd ik zó geraakt door 
het lied ‘Naar U, levende, klimt mijn ziel’ en het 
klonk zó mooi, met Melodiek in het midden 
opgesteld, dat ik in plaats van te zingen er 
liever naar luisterde.  
Wat boffen wij met onze koren!

Mary Terés Wierenga Arrieta

De Cantorij heeft heel dringend behoefte aan een 
of twee nieuwe BASSEN !
Maar ook bij de andere stemmen zijn nieuwe leden 
welkom! Vakanties, ziekte, oppas- en mantelzorg-
verplichtingen kunnen heel ongelukkig samenvallen 
en dan wordt de bezetting dun….
Spreek ons aan na de viering! Of lees eerst de be-
schrijving op de website. (Via www.sansalvatorge-
meenschap.nl kom je op de homepage; klik vervol-
gens op sansalvatorgemeenschap >werkgroepen> 
Het Leven vieren>koor De Cantorij)


