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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

Geroepen om tot zegen te zijn

Met deze woorden zijn we op weg naar Pasen. Roepingsverhalen klonken al in de feestelijke viering
van 26 januari waarin de nieuwe leden van het pastoraatsteam de zegen vanuit de gemeenschap
mochten ontvangen. Het was heel bijzonder om de verbondenheid van de gemeenschap en de
warmte en het vertrouwen door de opgelegde handen te ervaren. De kracht van een gedragen
ritueel werd voelbaar, wij weten ons gezegend en gesterkt door deze mooie en druk bezochte viering.
Als pastoraatsteam waren we al aan het werk vanaf begin januari, en om elkaar beter te leren kennen 
hebben we een dag uitgetrokken voor ontmoeting en de vormgeving van het werkplan voor het komend 
jaar. 
Het domineeshuis van Gepke was onze gastvrije locatie, de mooie kaars, die we kregen in de viering, 
stond brandend in het midden. Ook was het waardevol voor de 
drie nieuwkomers om alle werkgroepen en activiteiten de revue 
te laten passeren. 
En wat een rijkdom aan betrokken mensen kwam daar aan 
het licht. Het beeld van de San Salvatorgemeenschap werd 
voor mij steeds voller en kleurrijker. 
Wat een bewogenheid en stille kracht is er onder Salvatoria-
nen. Bewondering komt in me op voor zo’n verscheidenheid 
aan mensen die al zo lang met elkaar op weg zijn, en het ook nog met elkaar uithouden. Vastberadenheid, 
doorzettingsvermogen en verdraagzaamheid.

Geroepen om tot zegen te zijn, is een oproep die in onze gemeenschap sterk gevoeld wordt
en die mensen aanzet tot handelen. De pijler solidariteit van de San Salvatorgemeenschap heeft vele
initiatieven om er te zijn voor hen die dat nodig hebben, waaronder ook de Vastenactie van dit jaar
Blessings4you. 

Om werkelijk tot zegen te kunnen zijn, mogen we ons als gemeenschap dezelfde vragen stellen als die de 
vieringen in deze vastentijd begeleiden. Geroepen om op weg te gaan, geroepen om jezelf te zijn, om je 
toe te vertrouwen: het is een heen en weer gaande beweging tussen binnen en buiten, tussen inkeer en 
handelen. 

>>>

http://www.sansalvatorgemeenschap.nl/site/san-salvator-gemeenschap/werkgroepen/
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Een kruisweg op Facebook
Vanaf 21 maart organiseren we als gemeenschap een kruisweg op Facebook. Gedurende 14 dagen
plaatsen we iedere dag één statie op onze Facebookpagina. Mensen worden uitgenodigd om hun
eigen gedachten bij de afbeelding te delen. Op deze manier worden de staties verbonden met
gebeurtenissen in de wereld om ons heen. Iedereen met een Facebook-account kan op
www.facebook.com/sansalvatorinbeweging mee doen. Je kunt de hele kruisweg met ons mee 
lopen, maar ook af en toe aansluiten. Als je geen Facebook-account hebt, kun je de afbeeldingen van 
de staties wel bekijken, maar je kunt dan niet reageren. 
De eerste statie wordt op zaterdag 21 maart geplaatst. 
Tijdens de viering op Goede Vrijdag (19.00 uur, Van de Eygenweg 1) staan we stil bij alle 
Facebookstaties. In verhaal en gebed gedenken we zo het lijden van Jezus en de weg die
ieder van ons moet gaan.

Je wilt weten wie je zelf bent, tegelijkertijd geef je ruimte aan de ander om zichzelf te zijn. 
Om een ander in zijn kracht te zetten, moet je zelf ook vaste grond onder je voeten voelen. 
Om tot zegen in de wereld zijn, moet je je ten diepste gezegend weten. 
Dat weten ontstaat in een beweging van toevertrouwen, van laten gebeuren, 
het stroomt naar je toe. 
Je mag er zijn, een geliefd mens voor de Ene.

Mignon van Bokhoven, namens het pastoraatsteam

Een droom bewaren…. 
Op ‘Familiebezoek’ bij de gemeenschap ‘Antonius in Beweging’  in Best ( 8 maart 2015)

‘Contacten leggen met andere gemeenschappen’ stond al langere tijd op het verlanglijstje van het bestuur 
van de SSiB. Dat leidde eerst tot het vormen van een denkgroepje: bestaande uit Jos Versantvoort, Erick 
Mickers, Lex Stuyven en Toos Verdonk. Die kregen na enkele gesprekken helder waar het om zou moeten 
gaan. Contacten op bestuursniveau zijn uiteraard belangrijk. Uitwisselingen tussen voorgangers en pasto-
raatsgroepen natuurlijk ook. 
Maar ons doel  kreeg een andere kleur: wij wilden contacten stimuleren tussen ‘de stamgasten’ van  de 
verschillende gemeenschappen. Zoals Jos Versantvoort het formuleerde: als je weet dat er in je familie 
mensen zijn die het niet makkelijk hebben, dan bel je op of ga je er eens langs met de vraag: ‘Hoe maken 
jullie het toch? Vertel eens wat je allemaal hebt meegemaakt!’ 
Toen werd de denkgroep aangevuld met een ‘doegroepje’: met Ans Mettes, Ineke Donker, Annemieke 
Laghuwitz en Toos Verdonk als leden.
Annemieke legde de contacten met ‘Antonius in Beweging’ en op 8 maart zijn we er naar toe gegaan met 
positieve verwachtingen. Na de viering zijn we laaiend enthousiast naar huis gegaan!  

Benieuwd naar het verslag van dit bezoek? Je kunt het helemaal lezen in de rubriek ‘ Nieuwsberichten’ 
als je de website van de San Salvator opent en na dit Nieuwsbericht even doorklikt bij ‘Meer lezen….’   
Ook ‘Antonius in Beweging’ heeft een eigen website waar je veel informatie kunt vinden over 
‘onze tochtgenoten’. We staan bepaald niet alleen in onze opstelling!
Op 11 april organiseert ‘Antonius in Beweging’  een ontmoetingsdag waarvoor wij ook een uitnodiging  
hebben gekregen. Heb je zin om, gevend en ontvangend, elkaar te inspireren, ons vuur aan te 
wakkeren en elkaar aan nieuwe ideeën te helpen? Noteer de datum dan alvast. Via de website 
en mededelingen na de viering houden we je op de hoogte.

Toos Verdonk
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Agenda de komende tijd:

22 maart  Ratatouille benefietconcert van12.30 tot 14.30 uur in de aula van Cello
28 maart  Palmpaasstokken maken  van14.00 tot 16.00 uur in de aula van Cello
2 april   Witte Donderdag viering  om 19.00 uur
3 april   Goede Vrijdag viering  om 19.00 uur
4 april   Paaswake    om 21.00 uur
4 april   Paasvuur    van19.15 uur tot 20.30 uur op de Parade Den Bosch
5 april   Paasviering    om 10.30 uur
11 april  Ontmoetingsdag ‘Antonius in Beweging’  Best
16 april  Openbare vergadering Adviesraad om 19.30 uur in de aula van Cello 
20 april  ZIN in film om 19.00 uur in de Verkadefabriek, thema multiculturele samenleving
25 april  Eten in de Schaapskooi

BELASTINGAANGIFTE
Zoals waarschijnlijk bekend is mogen de giften aan San 
Salvator in Beweging bij de belastingaangifte meegeno-
men worden bij de aftrekpost ‘giften’. Ook de giften aan 
de Jan Schouten Stichting kunnen betrokken worden bij 
die aftrekpost.
De belastingdienst heeft een hulpmiddel :
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_
zoeken. Hiermee kunnen alle zogeheten ANBI instel-
lingen (Algemeen Nut Beogende Instellingen) worden 
opgezocht. Om beide instellingen te vinden moet u de 
volgende gegevens in de tool invoeren:
z San Salvator in Beweging Rosmalen
       (De voorzitter is volgens de gegevens van de            
       Kamer van Koophandel woonachtig in Rosmalen).
z Jan Schoutenstichting ’s-Hertogenbosch.

Namens het bestuur van SSiB, Jos de Ridder

Nieuwe invulling foto’s website

De roterende foto’s op onze website krijgen binnenkort 
een nieuwe invulling. Hier komen portretten van Salva-
torianen, die met een pakkend citaat iets vertellen over 
onze gemeenschap. Zo laten we bezoekers van buiten 
zien, wie we als gemeenschap zijn. 

Op dit moment worden diverse mensen benaderd met 
de vraag of ze op deze manier mee willen werken om 
het verhaal van de San Salvatorgemeenschap naar 
buiten te brengen. 
Daarna volgt een fotomoment en gaan we zoeken naar 
een mooi citaat.
Houd onze website in de gaten!

De vreugde van het evangelie

In de Salvatoriaan van augustus 2014 
schreef Erick Mickers: 

In een gesprek na de viering werd ik door 
Wim van Brederode gewezen op het schrij-
ven van paus Franciscus, “De vreugde van 
het Evangelie”. 
De paus heeft dit geschreven n.a.v. de 
Bisschoppensynode van 2012 over de nieu-
we evangelisatie. Er staat op een prachtige 
manier beschreven hoe het evangelie van-
daag de dag mensen kan inspireren. 
Een mooie aanleiding lijkt me om daar over 
met elkaar in gesprek te gaan. 
Graag wil ik u daarvoor uitnodigen!
Ik verheug me al op de diverse ontmoetin-
gen die hieruit ontstaan. 
Met een warme groet, 
Erick Mickers

Nu is er opnieuw de gelegenheid om over 
dit boek met elkaar in gesprek te gaan. 
Per groep zijn er drie bijeenkomsten 
gepland, te weten 
 14 april  van 19.30 tot 21.30 uur
 12 mei   van 19.30 tot 21.30 uur
 16 juni   van 19.30 tot 21.30 uur

OF 8 april   van 14.00 tot 16.00 uur
 6 mei    van 14.00 tot 16.00 uur
 10 juni  van 14.00 tot 16.00 uur
Aanmelden via :
info@sansalvatorgemeenschap.nl
Titel: De vreugde van het Evangelie. 
Auteur: Paus Franciscus
Prijs: € 11,00
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VUUR OP DE PARADE 

Paaszaterdag, voorafgaand aan de Paaswake zijn alle kerken en 
geloofsbewegingen uit ’s-Hertogenbosch en omgeving van harte uit-
genodigd bij een gezamenlijk paasvuur op de Parade. 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Beraad van Ker-
ken in ’s-Hertogenbosch. Bij het vuur klinken liederen van de 
Taizégroep en deelnemers en medewerkers van het Pasto-
raal Uitzendburo vertellen verhalen over leven en verlangen.
 
Vorig jaar was het een bonte verzameling van mensen die, 
aanvankelijk misschien wat aarzelend, zo zichtbaar midden in de stad, 
uit allerlei richtingen samenkwamen. Maar de groep groeide lang-
zaam aan, het gezang werd enthousiaster en vele geloofsbewegingen 
kwamen met hun lantaarn om hun kaarsje aan te steken om dit licht mee 
te nemen naar de eigen Paaswake. Er was brood, en omdat de aanloop 
groter was dan verwacht, werden broodjes solidair gebroken en gedeeld. 
De San Salvatorgemeenschap zal op paaszaterdag op de Para-
de zijn om een lantaarn aan te steken en het licht van eenheid, ver-
bondenheid en liefde mee te nemen naar de Paaswake in Cello. 
Iedereen is welkom zaterdag 4 april van 19.15 tot 20.30 op de Parade.

Mignon van Bokhoven

alle mensen 
van goede wil zijn 
van harte welkom

Voortgangsbericht Adviesraad SSiB, maart 2015

In de vergadering van 5 februari jongstleden hebben we 
met name gesproken over ‘Werkwijze, PR en communica-
tie’ en over ‘Relatie van onze gemeenschap tot de wereldkerk’. 
Aan de hand van een door Ton Vreeburg, lid van de Adviesraad, op-
gesteld document zijn zaken besproken als ‘Hoe weten de leden 
van de Adviesraad wat er speelt binnen de San Salvatorgemeen-
schap?’ en ‘Hoe weten de leden van de San Salvatorgemeenschap 
wie de leden van de Adviesraad zijn, wat ze doen en hoe ze het doen?’. 
Besloten is om voor de eerstvolgende vergadering de website-groep 
uit te nodigen. Dit past ook prima in het streven van de Adviesraad om 
in de toekomst werkgroepen uit te nodigen om zo een beter zicht te krij-
gen op de werkwijze en activiteiten van een bepaalde werkgroep. 

Een praatpapier van Karel Bierlaagh, lid van de Adviesraad, was aan-
leiding voor een goed inhoudelijk gesprek over het thema ‘Relatie van 
onze gemeenschap met de wereldkerk’. Bij iedereen leefde het gevoel 
dat dit belangrijke thema méér aandacht verdient. Erick Mickers heeft uit-
gesproken dat de Pastoraatsgroep dit onderwerp graag wil oppakken. 

Donderdagavond 16 april om 19.30 uur vindt de zesde openbare vergade-
ring van de Adviesraad plaats in het gebouw van Cello. 
Inmiddels is duidelijk dat een delegatie van de website-groep dan de gast 
zal zijn van de Adviesraad. Belangstellenden zijn van harte welkom op de 
publieke tribune. 
Dit is de laatste vergadering in het werkjaar 2014 – 2015.

Jacques Jochems, secretaris, Johan Wierenga, voorzitter
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	 	 	 								VOOR	EEN	RECHTVAARDIGE	WERELD

	
      San Salvatergemeenschap
             Blessings4you-Uganda

Blessings4you-Uganda is een stichting die is 
opgericht door de Nederlandse Julienne Meijer en 
die zich richt op de allerarmsten, kinderen en zieken. 
Blessings4you-Uganda is gesitueerd vlakbij de  

     sloppenwijk Masese in de stad Jinja, Oeganda.

Het project bestaat uit een “Family House”, waar momenteel 11 kinderen een liefdevol tehuis hebben. De 
kinderen zijn weeskinderen of kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. 
In het Family House krijgen ze de verzorging en aandacht die ze nodig hebben en gaan ze naar school.
Vanuit het Family House worden verschillende andere activiteiten georganiseerd voor de mensen in de 
sloppenwijken.

De belangrijkste aandachtspunten van het project zijn:
z Family House: opvang voor kinderen.
z Onderwijs: zorgen dat zoveel mogelijk kinderen   
 naar school kunnen gaan door sponsoring.
z Gezondheid: medische hulp.
z Zelfredzaamheid: mensen helpen met projecten   
           waaruit ze zelf inkomsten kunnen genereren,   
 bijvoorbeeld naaicursussen, het sieraden maken,   
 zeep maken, etc..
z Agrarisch project: het verbouwen van gewassen op  
 een eigen stukje grond en een pluimvee project.
z Steun aan ouderen.
 

Samen kunnen we helpen en werken aan een beter leven voor deze mensen in Oeganda.

Voor meer informatie kunt u kijken op www. Blessings4you-Uganda.org of op www.sansalvatorgemeenschap.nl.
U kunt uw gift overmaken op:
Bankrekening: NL96INGB 0006040713  t.n.v. SSIB  o.v.v. ‘Vastenaktie’
of u kunt een donatie geven in de doos bij de in-/uitgang van Cello.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Nieuwe redactie

Samen met Vincent Elemans, vormgever, en met Ton van Iersel, redactielid vanaf midden 2014 gaan 
een aantal nieuwe mensen de redactie van de Salvatoriaan vormen. 
Gerard Luijten is met ingang van het volgende nummer de nieuwe contactpersoon. 
Mignon van Bokhoven sluit aan vanuit het pastoraatsteam. 
Én een aspirant-lid zal de volgende vergadering bijwonen. De Salvatoriaan gaat door!!! 

Corrie Dansen



de Salvatoriaan �

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 u -11.30 u 
tel.: 06-48645507 
info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl
rkn.: NL96 INGB 0006040713 
  t.n.v. San Salvator in Beweging

De Salvatoriaan: 
Redactie: 
Corrie Dansen, Ton van Iersel-Oomens
Vormgeving:  
Vincent Elemans

Kopij graag naar: salvatoriaan@sansalvator-
gemeenschap.nl  of inleveren bij ‘De Schaaps-
kooi’.
Uiterlijk zondag 26 april 2015

bijzondere momenten

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van

Thom van Veen  geboren 23 maart         1932  overleden 20 januari 2015
Riek Merks   geboren 14 november 1930  overleden 22 januari 2015
Rie Boezemans  geboren 6 november   1916    overleden  3 februari 2015
Hein van Gorp  geboren 12 oktober     1964  overleden  6 februari 2015
Gerard Hoogbergen  geboren 10 december 1927  overleden 14 februari 2015
Margret Kooijmans  geboren 31 mei            1969  overleden 18 februari 2015
Ad Smits   geboren 30 september 1924  overleden 23 februari 2015

VOORJAAR.

WE GAAN WEER NAAR HET VOORJAAR TOE

HET KOMT HET IS NIET TE STOPPEN

WE GAAN WEER NAAR HET NIEUWE GROEN

WE GAAN WEER NAAR DE KNOPPEN!!!!!!!!!

Met dank aan Ankie Luijcx.


