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Nieuwsbrief  San Salvatorgemeenschap Den Bosch

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

van harte aanbevolen 

z    Via Actueel naar de rubriek Vieringen, om de teksten nog eens te   
 lezen.
z     Via San Salvator in Beweging naar De bestuursleden van SSiB, om  
 onze bestuursleden wat beter te leren kennen.
z     www.facebook.com/pages/San-Salvator-in-Beweging /    
      141731069278408

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

Vasten

De vasten is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingend ritme van leven
of geleefd worden
te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat normale gang van zaken heet.
Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis
van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste dragende grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen
dat zo diep in mensen zit:
goede schepping,
vredevolle wereld,
liefdevolle mens.
Uitgelezen tijd
om wat meer zicht te krijgen
op de weg die wij te gaan hebben,
en stap voor stap
met velen samen
die weg ook gaan.
Uitgelezen tijd
om echt te leven,
misschien ook wel te her-leven
naar Pasen toe.
En ook daarna.

Carlos Desoete,  Naam die zin is van ons leven.

kleuren-ets                    Aat Verhoog

De pastoraatsgroep wenst ieder een 
geïnspireerde tocht van inkeer, op weg 
naar Pasen.

http://www.sansalvatorgemeenschap.nl/site/san-salvator-gemeenschap/werkgroepen/
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enkele mededelingen
Wij doen weer mee aan 
SAM’s KLEDINGACTIE  
ten bate van projecten in India.
Kleding, dekens en gordijnen kunt u 
- in gesloten plastic zakken - afgeven
zaterdag 10 mei, tussen 10 en 12 uur
bij de achteringang van Cello, van der 
Eygenweg 1.
Ook schoenen zijn welkom, maar dan 
graag in een aparte zak.
Frans Hoitink

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
van SSiB vindt plaats op 20 mei a.s. 
om 19:30 in Cello.
Van harte welkom!

KOFFIE-OCHTENDEN
De data zijn op de eerste woensdag 
van de maand, te weten op:
7 mei, 4 juni, 3 september, 
1 oktober, 5 november en 3 december
In de Schijvenloods van 10:00 u tot 
12:00 u..
In juli en augustus is de Schijvenloods 
vanwege de vakantie gesloten.

VUUR OP PARADE 
Op zaterdag 19 april om 19.15 uur 
tot 20.45 uur, vlak voor de Paaswake, 
wordt een vuur ontstoken in het mid-
den van de Parade in Den Bosch op 
initiatief van het ‘Beraad van kerken 
‘s-Hertogenbosch’.

1000 stemmen
een groot oecumenisch feest 

in Eindhoven

Er was 16 maart 2014 in Eindhoven wat te doen!
Dat is wel vaker en in meerdere plaatsen het geval,  
getuige een gevleugelde uitspraak van een cabaretier.
Maar in dit geval was het de gebeurtenis en de mensen zelf 
die vleugels kregen.
Er werd gemusiceerd!!  
Er werd gezongen o.a. over vleugels waardoor mensen in 
de ruimte geworpen worden, niet om krijsend te pletter te 
vallen, maar om opgevangen te worden en opnieuw op-
geworpen te worden, totdat ………..er zelf gevlogen kan 
worden. 
(vrije woorden n.a.v. het  lied: “Die mij droeg op adelaars-
vleugelen”)

Wanneer u in het bezit bent van een computer, 
dan kunt u kijken voor een impressie op 
www.1000stemmen.nl      
Wanneer u dat niet zelf kunt, dan zullen we hier verklappen 
waarover het gaat: 
Op 16 maart werd in Eindhoven nog aandacht besteed aan 
de 80e verjaardag van Huub Oosterhuis die in november 
2013 plaatsvond. 
Veel voorbereiding en inzet waren wekenlang vooraf nodig. 
Het resultaat was dat meer dan 1000 bezoekers en ge-
oefende zangers (m/v) uit vele geografische en religieuze 
windstreken eendrachtig zongen uit volle borst o.l.v. een 
prachtig musicerend orkest. 

Vraag aan iemand of u eventjes op de computer of laptop 
mag kijken om een indruk te krijgen hoe het klonk en hoe 
het eruit zag! 
Foto’s en cd zullen t.z.t. op die website besteld kunnen wor-
den, dus blijf die ontwikkeling nog even volgen!

De projectgroep 1000 stemmen wil iedereen hartelijk 
danken voor het bezoek en/of medewerking aan dit 
evenement. Zo ook dus deze plaats voor de publiciteit.

projectgroep 1000 stemmen
www.facebook.com/pages/San-Salvator-
in-Beweging / 141731069278408
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40 dagen van inkeer en aandacht

De afgelopen weken hebben we als San Salvator gemeenschap, onder de noemer 
40 dagen van inkeer en aandacht, iedere dag een bericht op Facebook geplaatst.  
De reeks van 40 berichten vormt zo een eigentijdse invulling van de veertigdagentijd.  

De start van dit project werd opgepikt door de pers. 
Omroep Brabant Radio schonk er kort aandacht aan en in verschillende huis-aan-huis bladen ver-
scheen een bericht over ons initiatief. Nogal wat nieuwe mensen vonden op deze manier de weg 
naar onze gemeenschap op Facebook. 

Sinds zomer 2013 zijn we als gemeenschap al op Facebook actief. 
We plaatsen een wekelijks bericht uit de weekendvieringen en ook andere wetenswaardigheden 
rondom de San Salvator werden gedeeld.  
Met de 40 dagen van inkeer en aandacht wilden echter we een stapje verder gaan. 
Iedere dag wilden we mensen uitnodigen om hun reacties op ons bericht te delen en met elkaar in 
gesprek te gaan.  
Dat leverde vaak mooie en ontroerende gedachten en verhalen op.  

Als het gaat over wat vasten voor mensen betekent, schrijft iemand bijvoorbeeld: 
‘Het gaat misschien niet om iets minder te doen, maar om bepaalde zaken tijdens deze 40 dagen 
juist meer te doen.’ 
Bij een bericht over loslaten deelt iemand mee, dat ‘social media’ voor haar een manier zijn om toch 
verbinding tot stand te brengen.  
Een laatste voorbeeld is een bericht waarin we mensen vroegen wat voor hun heilig is. 
Iemand schrijft: ‘Voor mij is heilig, dat ik mezelf en anderen als veelzijdige mensen zie, niet veroor-
deel tot een (negatief) hokje, vanwege een hoofddoek, een accent of een andere manier van doen.’  

In de reacties gaat het vaak niet om grote dingen, maar juist over hoe we het leven van alle dag 
bewust en geïnspireerd proberen te leven. Het is mooi als we dit ook via een medium als Facebook 
met elkaar kunnen delen.
Lang niet iedereen voelt zich geroepen om te reageren op onze Facebook berichten en dat is prima. 
Niet reageren wil echter niet zeggen, dat we mensen niet bereiken. 
Ook van mensen, die niet reageren, horen we dat zij zich geraakt weten door de dagelijkse bericht-
jes. ‘Het zet me iedere dag even aan het denken en ik kijk er naar uit’, liet iemand ons weten.  

We zijn nog niet aan het eind van de veertigdagentijd en hebben nog een paar dagen te gaan. 
Na afloop gaan we dit project evalueren en kijken wat het ons geleerd heeft over kerk-zijn op social 
media. 

Franneke Hoeks

(zie ook volgende pagina, redactie.)
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Ter attentie…..

Woensdag 9 april 
Dag 31 - Veertig dagen inkeer en aandacht
Vandaag een lied van Frank Boeijen. 
In dit lied gaat het over de woede van de 
armoede. Armoede roept bij heel wat mensen 
boosheid op. 
Wat doet armoede jou?

http://www.youtube.com/watch?v=3FqnvOsN2gQ&feature=kp

Je zag het in de ogen 
In de blik van de bedelaars 
In de zweren van de kreupelen 
De woede van de armoede 

In de schreeuw van de moeder 
In de schaamte van de vader 
In het verzet van de zoon 
De woede van de armoede 

De woede van de armoede 
Doe je ogen dicht 
De woede van de armoede 
Is geen gezicht 
De woede van de armoede 
Wat kun je doen 
De woede van de armoede 

In het gejank van de honden 
In de modder in de straten 
Op de vuilnisbelt aan de rand van de stad 
De woede van de armoede 

In het rottende vlees in de zon 
In de ogen van de bange ratten 
In de onvruchtbaarheid van het land 
De woede van de armoede 

De woede van de armoede 
Doe je ogen dicht 
De woede van de armoede 
Is geen gezicht 
De woede van de armoede 
Wat kun je doen 
De woede van de armoede 

In de uitputting van de grijsaards 
In de uitbuiting van de arbeiders 
In de luiheid van de rijken 
De woede van de armoede 

In het onrecht in de derde wereld 
In de angst van de toerist 
In het schuldgevoel van de getuige 
De woede van de armoede 

In de machteloosheid van de helpende hand 
In de uitzichtloosheid van de toekomst 
In de last van het verleden 
De woede van de armoede 

In het verzet van de vrijheidsstrijder 
In de wreedheid van de dictator 
In naam van God 
De woede van de armoede 

De woede van de armoede 
(de woede van de armoede) 
De woede van de armoede 
(de woede van de armoede) 
De woede van de armoede 
(de woede van de armoede)

Frank Boeijen - De Woede Van De Armoede
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VUUR OP DE PARADE 
VERBINDT CHRISTENEN IN ‘s-HERTOGENBOSCH

Het Beraad van Kerken in ‘s-Hertogenbosch heeft zich vanaf het moment van oprichting 
ingezet voor de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen.
Vanuit dit perspectief heeft zij het initiatief genomen om op zaterdag 19 april om 19.15 uur 
tot 20.45 uur, vlak voor de Paaswake, een vuur te ontsteken in het midden van de Parade 
in ‘s-Hertogenbosch.

Alle kerken, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en alle mensen van goede wil, 
zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Veel voorgangers, predikanten en kerkbesturen en andere belangstellenden die voor eenheid 
kiezen, hebben aangegeven hierbij aanwezig te willen zijn.
We willen aan deze verbondenheid uiting geven door een gezamenlijk licht te ontsteken 
op de Parade en hieraan onze Paaskaars of Lantaarn aan te steken en dit Licht mee te nemen 
naar onze eigen kerken. 

We realiseren ons dat we onderscheiden zijn en verschillende tradities hebben, maar erken-
nen dat we toch één zijn in Christus, die het fundament is voor ons geloof. 
Wij willen dit Licht delen met heel de stad, met de straat en dus met dak- en thuislozen. 
Vanuit Het Inloopschip, waar daklozen terecht kunnen voor bed, bad en brood en overdag 
thuislozen terecht kunnen voor koffie, thee en ontmoeting, komen leden van de Werkgroep 
ZinSpirit rondom het vuur meevieren. 
Zij zullen iets vertellen over hun werk, hun present-zijn, hun delen van geloof en vertrouwen 
met hen wier levens en dromen gebroken zijn. 
In het delen van Paasbrood zal symbolisch en ritueel het verlangen om samen mens te zijn in 
het Licht worden gezet. 

Namens het Beraad van Kerken wensen we iedereen in ‘s-Hertogenbosch 
mooie paasdagen toe.

bijzondere momenten

Sinds de vorige Salvatoriaan zijn er geen actuele mededelingen.
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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 18 mei 2014

agenda

12 april  Palmpasen 

   Palmpaas-stokken maken

17 april Witte Donderdag

   om 19.00 uur   Pastoraatsgroep  m.m.v  Melodiek

18 april Goede Vrijdag

   om 19.00 uur   Pastoraatsgroep m.m.v. Cantorij   

19 april Paaswake    

   om 21.00 uur   John Parker m.m.v  Melodiek

   om 19.15 uur   Vuur op de Parade Den Bosch 

20 april 1e Paasdag

   om 10.30 uur   Martien van Stiphout m.m.v. Cantorij

   om 11:00 uur   Kinderkerk Erick Mickers

 7 mei    om 10:00 uur   Koffie-ochtend Schijvenloods ‘t Fort

10 mei   om 10 :00 uur  SAM’s Kledingactie

20 mei   om 19:30 uur   Algemene Ledenvergadering  SSiB

Goede reis, Hans!

 de redactie Salvatoriaan


