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

van harte aanbevolen 

   z    via actueel naar de rubriek ik wil je even attent maken op...
z    www.facebook.com/pages/San-Salvator-in-Beweging /41731069278408

z   via werkgroepen naar ‘koor de cantorij’: interessant om te lezen,                        
     misschien voel je je geroepen !

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

“TOT INKEER KOMEN OP WEG NAAR PASEN”
Tot zelf inkeer komen.

Beladen tranen, woorden van dankbaarheid
een komen, een gaan en een onverdroten strijd
tegen de wil die niet kan worden verwoord
een enkele zin slechts mondjesmaat.

Laat, vroeg, de tijd is ongrijpbaar en de daad
die zo lijkt geprezen doet velen in wezen vrezen.
Alles gezien, gehoord, gelezen en geschreven.
Het is niet meer dan damp in het lege.

Dat iets is waar men zich niet aan vast kan
klampen en wordt alles met geld aanééngeregen
om zo toch nog iets, iemand te zijn, maar 
pijn woekert aldoor onder de huid.

Er ontspruit een kakafonie in het bestaan die 
zijn weerga niet kent en zo rent, vlucht men
weg van zichzelf, van velen waar ze niets mee
kunnen delen.

Van alles verzadigd gaat men toch bij zichzelf te
rade, of er iets is, iets kleins met grote waarde
die ons deze aarde doet beschouwen als een 
mysterie ondoorgrondelijk en zonder dat te veel
aan ego, maar met meer begrip en vertrouwen
voor elkaar.

Dit gedicht van Martin Valk wil ik u allen aanbieden,
een goede vastentijd voor iedereen,
John Parker

lino-snede                                                       vincent elemans

http://www.sansalvatorgemeenschap.nl/site/san-salvator-gemeenschap/werkgroepen/
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Enkele kanttekeningen bij de ledenraadpleging 
op zondag 9 februari na de viering.

Met ongeveer 40 leden hebben we ons gebogen over 
pastoraatsgroep en voorgangers.
Het was een zeer geanimeerde, betrokken bijeen-
komst, die wel wat te rommelig verliep. Maar iedereen 
kreeg de kans mee te denken en zich te uiten.

Het onderwerp was te veel omvattend. 
Daarvoor zijn meerdere bijeenkomsten nodig.

Moet er nu per se koffie worden geserveerd, terwijl er 
na de viering volop gelegenheid was koffie te drinken? 
Het maakte alles extra rommelig. We hebben zo’ n uur 
hard nodig om in staat te zijn geconcentreerd en ef-
ficiënt te werken.

Kunnen bij een volgende ledenraadpleging niet alle 
leden via email en Salvatoriaan worden opgeroepen en 
wat extra geactiveerd worden hieraan mee te doen?

Jammer dat er zo weinig bestuursleden en leden van 
de pastoraatsgroep aanwezig waren. Het werken 
“vanuit de basis“ gaat iedereen aan.
We zullen nog moeten blijven zoeken naar de juiste 
vorm van zo’n ledenraadpleging. Maar ik heb veel 
waardering voor de adviesgroep, die een belangrijk 
initiatief genomen heeft medezeggenschap op de rails 
te krijgen.
   Jet Zwanikken-Indemans.

Reactie vanuit de pastoraatgroep.

Omdat er dit jaar een vacature ontstaat en er so wie so 
behoefte is aan versterking binnen de pastoraatsgroep 
hebben wij het verzoek neergelegd bij het bestuur om 
binnen de gemeenschap na te denken over de wijze 
hoe de pastoraatsgroep samengesteld kan worden en 
welke functieomschrijving daarbij hoort. 

Datzelfde geldt voor het proces hoe wij binnen onze 
gemeenschap mensen uitnodigen om voor te gaan bij 
vieringen. 

Op deze manier hopen wij dat de gemeenschap zich 
kan blijven herkennen in de samenstelling van de pas-
toraatsgroep en in de voorgangers en vice versa dat 
dezen zich geroepen en gedragen mogen weten.
Natuurlijk hebben wij als pastoraatsgroep daar een 
mening over, maar juist om beïnvloeding vanuit de 
pastoraatsgroep te voorkomen is er voor gekozen om 
niet bij de raadpleging aanwezig te zijn. 
Niet uit desinteresse, maar uit respect voor de 
mening “vanuit de basis”. 

Uiteraard volgen wij met grote belangstelling aan de 
zijlijn wat de uitkomsten zijn van deze raadpleging. 

Namens de pastoraatsgroep, Erick Mickers

Een nieuw initiatief wordt ook in dit nummer (en op de 
website) beschreven: kinderkerk. 
Waar kinderen (samen met hun ouders) welkom zijn 
om op een eigen wijze het leven te vieren en kennis 
te maken met het christelijke geloof. De 2e viering 
van de kinderkerk vindt plaats op zondag 16 maart, 
om 11.00 uur.
Wij beginnen vandaag met de Vastentijd, een tijd die 
ons ieder jaar wordt aangeboden om ons te bezin-
nen.
Hieronder wordt er verteld over het project dat wij als 
gemeenschap willen ondersteunen in de Vastentijd: 
Stichting Dovenzorg Malawi te St.-Michielsgestel. 
Een project om mensen te helpen in een land ver 
weg. En hier willen wij in de komende weken bijzon-
der aandacht aangeven.
     Pastoraatsgroep 

Onze vastenaktie 2014 heeft als concreet project:
Dovenzorg Malawi. Deze stichting Dovenzorg Malawi 
is opgericht om het dovenonderwijs in Malawi moge-
lijk te maken en de drie daartoe gerealiseerde school-
gebouwen te onderhouden. 
Omdat Malawi een van de allerarmste landen van 
Afrika is, besteedt de stichting ook bijzonder veel 
aandacht aan de leefomstandigheden van de straat-
arme mensen aldaar. 
De stichting biedt hulp om baby-sterfte wegens o.a. 
ondervoeding van de vele weeskinderen te voorko-
men. 
Door de hoognodige kunstmest voor een redelijke 
prijs aan te bieden geeft de stichting de mensen een 
kans op een betere maisopbrengst. Ook via financi-
ele hulp aan de ‘home-based-care-groep’ krijgen de 
mensen een kans op een enigszins menswaardig 
bestaan in de onvoorstelbaar armoedige dorpjes. 
Ook wordt een jaarlijks terugkerend ‘kinder-kerst-
feest’ gesponsord. Een evenement waar steeds meer 
straatarme mensen een jaar lang naar uitkijken. 
Echte ontwikkelingssamenwerking betekent, dat ter 
plaatse overlegd wordt met de bevolking hoe we ge-
zamenlijk tot een beter leefklimaat kunnen komen. 
Er worden nauwe contacten onderhouden met de 
daarvoor aangewezen personen om tot een verant-
woorde besteding van de bijeengebrachte gelden te 
komen.
Deze projecten tezamen vormen het concrete 
doel van de vastenactie 2014 in de San Salvator-
gemeenschap. 

 Vastenactie San Salvatorgemeenschap 2014
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San Salvatorgemeenschap en de financiën.

De rekening over het afgelopen jaar is opgemaakt en door de kascommissie gecontroleerd. 
De inkomsten en uitgaven zijn in orde bevonden. De kascommissie zal in de eerstvolgende ALV ver-
slag doen van zijn bevindingen. Het resultaat over 2013 ziet er als volgt uit:    

Inkomsten    Uitgaven 
    
Vrijwillige bijdragen    63.089,81  Personele kosten  61.102,99 
Collectes        15.174,32  Cantorij         6.017,99 
Bijzondere vieringen      7.461,60  Huur                     5.995,00 
Dienstenveiling      7.483,65  Melodiek         3.056,00 
Cantorij            2.677,50  Liturgie         1.893,16 
Stipendia            1.305,00  Kantoorkosten         1.752,50 
Kleine kas                  698,39  Bijz. vieringen         1.440,00 
Koffiegeld            1.463,71  Telefoon            388,92 
Diverse inkomsten         408,61  Internet            317,84 
     Overige kosten       3.512,52 
     Positief saldo       14.285,67 
    
         99.762,59          99.762,59 

Zoals u ziet is het een uitstekend resultaat. We kunnen een stevig bedrag toevoegen aan onze finan-
ciële buffer. Dat geeft hoop voor de toekomst waarin een financiële ruimte heel belangrijk is nu we 
onderzoeken hoe we een huisvesting kunnen vinden die aansluit bij wat we als gemeenschap willen.  
Voor deze geweldige resultaten wil ik namens het bestuur alle leden van de vereniging, die hier aan 
hebben bijgedragen van harte bedanken. 
Dank zij uw gulle gaven hebben we dit mooie resultaat bereikt. Hartelijk dank. 

Tenslotte vraag ik uw aandacht voor het volgende: 
Bij het vergelijken van de lijst van bijdragers en de ledenlijst is gebleken dat we 600 leden hebben, 
maar dat er ruim 200 leden op de lijst staan die hun contributie niet voldaan hebben over 2013. Dat 
scheelt aan inkomsten, maar ook weten we zo niet of we een correcte ledenlijst hebben. Hoort u bij 
deze groep niet-betalers, wil ik u vragen om alsnog uw contributie te voldoen over afgelopen jaar en 
wellicht ook over dit jaar. Dat draagt ertoe bij om onze ledenlijst weer bij te tijd te kunnen maken.  

Gerard van de Weijer,  Penningmeester

Facebook berichten 

Sinds augustus vorig jaar zijn we als gemeenschap op facebook te vinden.  Sommige salvatorianen heb-
ben de weg naar de facebook pagina al gevonden en afgelopen week mochten we zelfs de 100ste like 
begroeten.  
 Facebook!?
Facebook is een sociale netwerksite waar iedereen lid van kan worden. Via Facebook kun je vervolgens  
eenvoudig foto’s en gebeurtenissen met andere mensen (je vrienden) delen. Organisaties kunnen op 
Facebook een pagina aanmaken.  Dat hebben we als San Salvator gemeenschap ook gedaan. Mensen 
kunnen vervolgens de pagina van jouw organisatie leuk vinden (liken). Ze krijgen dan de berichtjes die je 
als organisatie plaatst, in hun nieuwsoverzicht te zien.  Met één druk op de knop kan men je bericht ‘liken’ 
of er zelfs op reageren. Berichten, die mensen echt de moeite waard vinden, kunnen ze delen met al hun 
facebook vrienden. Er wordt veel gesproken over de negatieve effecten van sociale media, maar dat tij lijkt 
een beetje te keren. Er is immers ook veel goeds te vinden én te delen via Facebook. 
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RATATOUILLE – Benefietconcert ten bate van de San Salvatorgemeenschap

Op zondag 30 maart vindt een benefietconcert plaats ten bate van de San Salvatorgemeenschap.
in het dagcentrum Eygenweg aan de Van der Eygenweg 1 te ’s-Hertogenbosch (Orthen).
Aanvang 12.30 u..
Het concert is toegankelijk voor iedereen. De organisatoren hopen natuurlijk op een grote 
toeloop, niet alleen van de leden van de San Salvatorgemeenschap, hun familie, vrienden en 
bekenden, maar ook van Orthenaren, Boschenaren en Buitenlui.
Ratatouille is een licht verteerbare muzikale mix voor eenieder die de San Salvatorgemeenschap 
een warm hart toedraagt of eens kennis wil maken.

Vooraf aan het concert zijn soep en broodjes verkrijgbaar, met name ten behoeve van degenen 
die ’s morgens de viering van de San Salvatorgemeenschap hebben meegevierd.
Het concert wordt geopend door het vocaal ensemble Dubbel Zes (www.dubbel-zes.nl) en 
besloten door Melodiek Players & Singers en zangeres Wiesje Westerlaken.
Tussen beide uitersten treden op: Monique van de Rijt – zang, Peter-Paul van Beekum – zang, 
beiden begeleid door Stephan van Gool, piano, Frans-Leonard Hummelman en de Buren, 
Jan en Tineke Wijgers, gitaar en dwarsfluit, Machteld Terlingen en Jacolien van Breemen – zang.

De entree is gratis, maar bij het verlaten van de zaal wordt een ruimhartige donatie gevraagd. 
De opbrengst komt ten goede aan de San Salvatorgemeenschap. 

Voor ons als gemeenschap is het een boeiende manier om wat we belangrijk vinden te communiceren. 
Het is helemaal interessant als je bedenkt, dat we via Facebook mensen kunnen bereiken die we als 
gemeenschap anders misschien nooit tegen zouden komen. 
Op dit moment geven we op Facebook vooral berichtjes vanuit onze gemeenschap door. Iedere  week 
wordt er bijvoorbeeld een inspirerende gedachte uit de viering ‘gepost’. Soms is zo’n berichtje aanleiding 
om nog even over de viering door te praten. Dat is leuk, maar we denken dat er meer mogelijk is.

40 dagen van inkeer en aandacht
De komende 40-dagen tijd plaatsen we iedere dag een berichtje op Facebook. Dat kan van alles zijn: een 
mooi lied, een aansprekende tekst, een intrigerend filmpje of gewoon een prachtige  afbeelding. 
De rode draad is dat ieder bericht wil aansporen tot inkeer en aandacht. Er is ruimte voor de binnenwereld, 
maar we vergeten ook de buitenwereld niet. Een aantal berichten vraagt onze aandacht voor armoede. 

Kunnen en willen we ons hier door laten raken? Natuurlijk plaatsen we ook een paar berichten over ons 
vastenproject. Bij wat we posten stellen we regelmatig een vraag en we hopen dat mensen daarop gaan 
reageren en zo actief meedoen met deze bezinningstocht op Facebook. 
Door deze reeks van 40 berichten geven we als gemeenschap een nieuwe en eigentijdse invulling aan de 
veertig-dagen-tijd. We hopen dat veel mensen binnen en buiten onze gemeenschap met ons mee zullen 
trekken op weg naar Pasen.

Wist u trouwens dat u, ook als u geen lid bent van facebook, gewoon kunt kijken wat er op onze facebook-
pagina gebeurt? U kunt dan alleen niet reageren op de berichtjes. Ga naar https://www.facebook.com/san-
salvatorinbeweging waar op Aswoensdag 5 maart het eerste bericht van de 40 dagen van inkeer en aan-
dacht verschijnt.

Franneke Hoeks



de Salvatoriaan �

 

IS DE ZIEL TER ZIELE?

EEN GEDACHTENWISSELING OVER ‘ZIEL EN BEZIELING’.

Als je alleen afgaat op de moderne wetenschappen en de mening van velen in deze tijd is 

de ziel ter ziele. Wij zijn enkel ons sterfelijk lichaam, dat het helemaal alleen moet hebben van 

ons brein. De moderne mens heeft de ziel uit het lichaam verdreven. 

Dat is niet altijd zo geweest. 

Al vanaf de klassieke oudheid is er gesproken over de ziel en werd er geloofd in het bestaan van 

een ziel. Het Christendom heeft dat tot nu toe overgenomen.

Maar ook in onze eigen Nederlandse taal neemt de ziel een belangrijke plaats in. 

Er bestaan talrijke uitdrukkingen waarin het woord ziel voor komt en die nog steeds veel betekenis 

geven aan ons leven.

Misschien zijn we toch meer dan ons brein, misschien zijn we onze ziel.

Wat is dan die ziel? Is die menselijk, is die goddelijk? 
Hoe merk ik iets van die ziel? Als we iets zielloos vinden, wat is dat dan, wat mist er dan? 

En als iets ons raakt, we bezieling voelen, hoe ziet dat er dan uit, hoe voelt dat dan? 

Is het moeilijker naarmate we ouder worden om nog bezield te raken? 

Hoe en waardoor kan ik nog bezield leven?
De ziel geeft haar geheimen niet zomaar prijs.

De ziel, het meest ongrijpbare en gelijktijdig het meest kwetsbare.

Mensen zoeken in hun beleving van de ziel naar woorden en beelden en klanken om daarmee 

hun momenten van zielservaring weer te geven.

Laat u meenemen in een zoektocht naar de ziel en raak er door bezield.

“Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft” (Guido Gezelle).

U bent van harte welkom voor een gespreksbijeenkomst over dit thema, onder leiding van 

De Binnentuin en haar begeleiders Clazien Pulles en Harry Willems. 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 maart 2014, van 13.30 – 15.30 uur op het adres 

van de Zusters van JMJ in de Vughterstraat 93, te ‘s-Hertogenbosch. 

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 5,-- p.p. .
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Uitnodiging
voor vrijwilligers die ouderen (willen) bijstaan die moeite hebben 
met levensvragen

Training: Omgaan met levensvragen

Vooraf
Binnen de San Salvatorgemeenschap zijn door de werkgroep diaco-
nie twee bezoekgroepen geformeerd. Deze vallen onder de supervisie 
van de geestelijk verzorger van een woonzorgcentrum. Mensen in een woonzorgcentrum worden, 
na een signaal van het personeel of van vrijwilligers dat iemand moeite heeft met levensvragen, in 
principe doorverwezen naar de geestelijk verzorger. Deze kan dan een beroep doen op een lid van 
onze bezoekgroepen.      

Daarnaast is er binnen de SSG ook een werkgroep verliesverwerking en een ziekenbezoekgroep 
actief, waarvan de leden in hun contacten eveneens met levensvragen worden geconfronteerd. 
Ook voor hen is deze training bedoeld. 

Ook als u nog geen deel uitmaakt van de genoemde bezoekgroepen of werk-groepen, maar daar 
wel belangstelling voor heeft, kunt u zich voor deze cursus opgeven. Het is onze bedoeling om het 
aantal bezoekgroepen uit te breiden. Er is ruimte voor 16 deelnemers. 

De training
De training ‘Omgaan met levensvragen’ biedt de gelegenheid uw kennis te verbreden en tegelijk 
praktische vaardigheiden te ontwikkelen. We denken bij ‘levensvragen’ aan zingevingsvragen, maar 
ook aan gesprekken waarbij het gaat om verdriet, rouw, schuld en schaamte, moeten loslaten, af-
hankelijkheid. De training bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. 
In elke bijeenkomst staat een ander thema centraal:

Bijeenkomst 1: Aandacht geven en haar vele mogelijkheden
Bijeenkomst 2: Levensvragen zijn van levensbelang om naar te luisteren…. 
Bijeenkomst 3: Het geven van erkenning bij levensvragen: een techniek en een attitude ! 

De training vindt plaats op de zaterdagen 22 maart, 5 april en 19 april 2014 en wordt begeleid 
door Ard Nieuwenbroek, sociaal pedagoog, trainer/therapeut bij Ortho Consult en vrijwilliger bij Park 
Boswijk in Vught. 
De bijeenkomsten vinden plaats in Cello aan de Van der Eygenweg, 
steeds van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Bent u lid van een van de genoemde bezoekgroepen of werkgroepen dan kunt u zich 
vanaf 10 februari 2014 opgeven. Vanaf 23 februari staat inschrijving ook open voor anderen. 
Aan de cursus zijn voor u geen kosten verbonden. Wij vragen wel van u dat u alle drie de bijeen-
komsten aanwezig bent.

Stuur een e-mail aan Trudie van Lexmond 
via het mailadres ssib.ssg@gmail.com. 

Wilt u bij aanmelding ook uw adres, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven?
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Vrijwilligersfeest op 14 februari: terugblik op een vrolijke avond.

 Dat  vrijwilligers onmisbaar zijn voor een gemeenschap, weten we al lang, of het nu over een sport-
club, wijkgebouw, verpleeghuis of onze San Salvatorgemeenschap gaat. Vroeger zagen we vrijwilligers 
vooral als opofferaars: ze gàven hun tijd, aandacht, inzet. Oh, oh, wát een goeierds…
Zich inzetten doen ze nog steeds, gelukkig. Wat zou de SSiB moeten zonder de stoelenzetters (m/v) na de 
vieringen? Zonder kosters, koffieploeg, mensen van kerstactie, Noodfonds, Vastenactie, koren, de groep 
afscheidsvieringen, vrijwilligers die in allerlei situaties met mensen ‘aan de praat komen’ over wat hun bezig 
houdt? Vrijwilligers van de eetgroep, de koffieochtenden, de leesgroepen, de siergroep, de mandala- en 
spiritualiteitsgroep, de medewerkers van ‘De Salvatoriaan’ en de website, bestuursleden, die de organisatie 
draaiend houden: allemaal bouwen ze als ‘Levende Stenen’ onze gemeenschap mee op! 
Ik hoop dat ik geen groepen vergeten ben…!

Tegenwoordig zien we ook hoeveel je als vrijwilliger terugkrijgt: sociale contacten en warmte buiten je eigen 
familie- en vriendenkring, mensen in wie je veel herkent van de manier waarop je in het leven staat, het 
besef dat je zinvol bezig bent als je sámen iets tot stand brengt voor de groep... 
Vrijwilligerswerk is ook goed voor jezelf, al komen irritaties natuurlijk altijd wel voor. Een uitstekende reme-
die daarvoor is: een keer flink tegen elkaar aan mopperen en dan gewoon doorgaan….

Het bestuur had op Valentijnsdag alle vrijwilligers uitgenodigd voor een avond ongedwongen plezier in het 
Nico Schuurmanshuis. Dat is een heel passende locatie voor zo’n avond, want ook het Nico Schuurmans-
huis draait helemaal op vrijwilligers! Al járen! 
Deze avond stonden René en Carel achter de bar. Enkele Salvator-veteranen en derdejaarsstudenten van 
de Bossche Vakschool met Adri van den Brand en Bert Postma, hun docenten van de afdeling ‘Toerisme en 
recreatie’, hadden de avond voorbereid. Voor hen was het een project in het kader van hun opleiding. 
Jos de Ridder glunderde om ‘zijn’ studenten toen hij iedereen verwelkomde. Elise en Sharon hadden de 
regie. 
De studenten ontvingen de bezoekers persoonlijk. Vriendelijk en vakkundig wezen ze iedereen de garde-
robe en kreeg je je naamkaartje en consumptiebonnen. Kirsten en Evi hadden de zaal mee versierd: met 
hartjes vanwege Valentijnsdag. Vooral ook door de lichtjes zag het er feestelijk uit.
Twee orkesten, ‘Da Capo’ en ’Intermezzo’ uit Hedel, zorgden met hun dirigent Kees voor een heel geani-
meerde sfeer met muziek uit ‘Jesus Christ Superstar en ‘Sister act’. Elise is lid van beide orkesten en had 
ze gevraagd voor dit optreden. Het enthousiaste applaus was terecht! 
Het tweede uur werd besteed aan spelletjes: Memory, (dat spel waarbij je kleinkinderen altijd winnen..) 
Mens erger je niet, (met aangepaste regels om het leuker te maken), ‘Set’ ( voor gevorderden..?) en een 
‘Mannenquiz’. Daarvoor had Daniël met een leraar gemene vragen over sport, televisie en politiek verzon-
nen, zò gemeen dat hij, net als Philip Freriks bij ‘De slimste mens’ zelf op zijn blaadje moest kijken om 
te zien of het antwoord goed was…. De mannen namen het spel serieus. Regelmatig keken ze stiekem 
opzij om te spieken bij Daniel…..  Asli en Souhaila beschilderden heel vakkundig veel vrouwenhanden met 
mooie patronen in henna! ‘Hoe lang blijft die verf erop?’ ‘Twee dagen’, zei er een geruststellend. ‘Zeven 
maanden’, meende een ander..
Na het heerlijke buffet - verzorgd door Marc van restaurant ‘Felise’ en opgediend door Rob, die daar al zes 
jaar werkt- barstte de groep uit in Communitysinging met Jan Wijgers en Erik Zwanenberg als begeleiders.
Wij zongen volop: over het kleine café aan de haven, ‘Hé, gaode mee?’, Land van Maas en Waal enz. .
Dit onderdeel zagen de studenten echt niet zitten… maar ‘Het gaat om jullie’, zeiden ze heel wijs…. 

DANK, DANK, DANK aan ieder die meegewerkt heeft aan deze onbezorgde avond!

Toos Verdonk
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bijzondere momenten

Sinds de vorige Salvatoriaan zijn er geen actuele mededelingen gedaan.

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.: NL96 INGB 0006040713 
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 zondag 30 maart 2014

 h t tps : / /www. facebook .com/pages /San-Sa lva to r - i n -Beweg ing /141731069278408

ETEN IN DE SCHAAPSKOOI

Hierbij weer een aantal data dat er de 
mogelijkheid is om samen te eten.
Zoals bijna iedereen zal weten, is er vooraf een 
mogelijkheid tot inschrijven; 
dat wordt altijd genoemd bij de mededelingen 
na een viering.

Iedereen is welkom op:
5 april   –   17 mei   –   28 juni  
van 17:00 u. tot 19:00 u.

Vriendelijke groet,  Christien van den Boom

De Vastenactie van de San Salvatorgemeenschap  
heeft dit jaar als aandachtspunt het onderwijs 
aan doven in Malawi en de nood in het straat-
arme Malawi.
Hiervoor zet de Stichting Dovenzorg Malawi -
St.-Michielsgestel zich al meer dan 30 jaar in. 
(zie ook www.dovenzorgmalawi.nl)

Br. Wladimir, (leerkracht, voorheen werkzaam op 
het Instituut voor Doven te St.-Michielsgestel) hier
samen met enkele van de vele weeskinderen in 
Malawi.


