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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

Hebt u dat ook? 
Dat u zich afvraagt hoe u om moet gaan met de 
tegenstrijdige gevoelens die over elkaar heen bui-
telen. Verdriet en machteloosheid bijvoorbeeld als 
je je moeder alleen achterlaat en even later thuis 
samen op de bank zit om te genieten van een mooie 
film. Mag en kan ik wel genieten, als ik tegelijkertijd 
weet dat mijn moeder eenzaam is? En als we de 
rollen omdraaien, ben ik als moeder ondanks mijn 
eenzaamheid in staat om het mijn kind te gunnen 
dat hij of zij geniet? 

 

Hebt u dat ook? 
Dat u zich afvraagt waar u zich toch zo druk over 
maakt? Kwaaltjes als een hoest of een zere arm 
die maar niet overgaan, maar die niet in verhouding 
staan tot wat je vriend is overkomen door een ern-
stig ongeluk. Waar klaag ik toch over? Ik zal er maar 
niks van zeggen, niet tegen mijn vriend en zeker niet 
het vermelden waard om naar de huisarts te gaan. 

Hebt u dat ook? 

Dat u zich afvraagt wat voor zin het heeft? Actief bij 
te willen dragen een mooiere wereld door als vrijwil-
liger bij het Rode Kruis, de voetbalvereniging of de 
Wereldwinkel werkzaam te zijn, maar tegelijkertijd 
de wereld in brand zien staan door oorlog, onrecht, 
corruptie en religieus extremisme. 

Het gevaar is dat je of het een of het ander gaat 
bagatelliseren, dus het een of het ander niet serieus 
neemt. Bijvoorbeeld: mijn moeder moet zich niet zo 
aanstellen of ik mag toch niet genieten. Veeleer lijkt 
het me de kunst van het leven om de tegenstrijdig-
heden niet uit de weg te gaan, maar ze serieus te 
nemen. Zowel het ene gevoel als óók het andere 
gevoel, wat jezelf overkomt én wat de ander over-
komt, je eigen activiteit én de gebeurtenissen in de 
wereld. 

Moeten we als San Salvator Gemeenschap ons wel 
druk maken om stiltebijeenkomsten te organiseren, 
nu er zoveel onrust is in de wereld? Zijn we zo wel 
met goede dingen bezig? Wat heeft het voor zin? 
Juist nu er zoveel onrust is, is er des te meer be-
hoefte aan stilte, verstilling en bezinning. Het is de 
kunst om beide serieus te nemen, zowel de onrust 
in de wereld, als óók de behoefte aan stilte en be-
zinning. In deze Salvatoriaan wordt voor allebei uw 
aandacht gevraagd. 

Namens het pastoraatsteam, Erick Micker

In strijd met tegenstrijdigheden

STILTE en STORM
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Mijn hart woont elders

“Mijn hart woont elders” is een vertelvoorstelling 
en vertelt het waargebeurde verhaal van twee 
vluchtelingen, Mounir uit Syrië en Ayishe uit Ethi-
opië, die elkaar ontmoeten in een wachtkamer in 
Nederland. 
Tijdens het lange wachten vertellen ze elkaar hun 
verhaal. Ze delen hun verscheurdheid en verlan-
gen. Maar ook vertellen ze over hun bijzondere 
ervaringen en de hoopvolle verhalen die ze 
hoorden als kind. 
Wat leeft er in het hart van de ander? Wat maakt 
dat mensen ergens ‘vreemd’ of ‘thuis’ zijn? Een 
verhaal dat raakt in het hart.

Een vertelvoorstelling door Gottfrid van Eck en 
Pauline Seebregts, professioneel vertellers. 
Voorstelling vindt plaats op 29 oktober in de 
Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch (Kerkstraat 20), 
de kerk is open vanaf 19.30 uur, de voorstelling 
begint om 20.00 uur, na afloop is er gelegenheid 
tot ontmoeting. 
Vrijwillige bijdrage in de kosten.

ACTIE
De werkgroep kerstactie is weer actief 
geworden. Denkt u er al over om dit jaar een pakket 
te maken of op een andere manier mee te doen, laat 
het maar weten op ons ailadres:   
Kerstactiesansalvator.ib@gmail.com
Maria Hoitink

OPROEP

Van een (bezorgde) penningmeester

Ter voorbereiding van de Algemene Vergadering 
op 25 november a.s. en de dan in te dienen 
begroting 2016, zijn zowel de, in het begin van 
dit jaar ingediende, bijgestelde begroting 2015 
alsook de realisatie tot heden belangrijke infor-
matiebronnen.
Gedurende het hele jaar volg ik zowel de begrote 
kosten als de realisatie. Veel vaste lasten staan 
vast en hierop is weinig verdere invloed uit te 
oefenen. 
Altijd zijn er ook wel onverwachte uitgaven. Over 
een afwijking van de begrote kosten wordt door 
het bestuur vooraf besloten of deze noodzake-
lijk en/of mogelijk zijn, zodat hierover tijdens de 
Algemene Vergadering (AV) verantwoording kan 
worden afgelegd. 

Op de inkomsten is minder invloed mogelijk. 
Voor 2015 zijn, vooral op basis van de cijfers van 
de afgelopen jaren, de inkomsten voorzichtig 
begroot. Terwijl in 2014 de vrijwillige bijdragen 
door de leden € 70.534 bedroegen, is voor 2015 
hiervoor slechts € 65.000 in de begroting opge-
nomen.

Tot en met augustus 2014 bedroegen de vrijwil-
lige bijdragen in dat jaar € 40.678. 
De vrijwillige bijdragen in 2015 bedragen in een 
vergelijkbare periode slechts € 32.674.
Dit betekent dat de bijdragen op dit moment t.o.v. 
2014 nu € 8.000 achterblijven.

Wellicht hebt u uw bijdrage nog niet of niet 
helemaal overgemaakt.
Voor mij voldoende reden om u nu, op tijd, te 
informeren.

Met vriendelijke groet, Jacques Goossens

Wie helpt?

Op 14 november starten we met de voorbereidin-
gen voor de eerste communie. Voor deze bijeen-
komsten zoeken we iemand die mee wil helpen 
met dit voorbereidingstraject.  Franneke Hoeks 
zal vanuit de pastoraatsgroep de bijeenkomsten 
leiden.  Bent u 6 zaterdagochtenden beschikbaar  
en vind u het leuk om met kinderen te werken dan 
zouden we heel blij zijn met uw inbreng. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 
 14/11, 12/12, 9/1, 13/2, 19/3 en 16/4. 
Het eerste communiefeest vieren we op zondag 
17 april. Interesse? 
Neem contact op met Franneke Hoeks 
0613421131
of sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
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ZIN IN....MUZIEK !?

Muziek emotioneert, maakt blij, brengt rust, 
troost, stimuleert, brengt herinneringen tot 
leven, laat je dansen …………..
Zou het niet mooi zijn om de muziek, die bij 
jou een dergelijke emotie of reactie oproept, 
eens te delen met anderen? Dat je uitgeno-
digd wordt om met anderen te delen wat het 
is dat jou zo aanspreekt in dat éne muziek-
stuk, dat éne lied?
Graag willen wij jou daartoe de gelegenheid 
bieden. 
Hans Waegemakers, Toos Verdonk, Lex Stuy-
ven en Jan Wijgers willen graag een aantal 
gasten ontvangen in hun eigen huis. 
Het enige dat je zelf moet doen is de cd mee-
brengen.

De volgende mogelijkheden doen zich voor:
Woensdag 11 november om 19.30 uur 
    bij Hans thuis.
Maandag 16 november om 19.30 uur 
    bij Toos thuis.
Dinsdag 17 november om 14.00 uur 
    bij Lex thuis.
Maandag 23 november om 19.30 uur 
    bij Jan thuis. 

Spreekt dit je aan? 
Geef het ons dan door. 
In verband met de planning graag een eerste 
en tweede voorkeur. 

Je kunt je opgeven tot uiterlijk 29 oktober a.s. 
Mail naar idabakx@telfort.nl 
of bel naar Iet Bakx (073-6414817)

Verdere procedure: 
4 november brengen wij de vraag bij het aan-
bod en daarna zullen wij iedereen informeren 
over de plaats waar en het tijdstip waarop 
hij/zij verwacht wordt. 
Welkom!!!!

Namens de werkgroep ZIN, Iet Bakx en Ed 
Andriessen.

ZIN IN....FILM !?

Op maandagavond 19 oktober vindt de 
vierde ZIN in film avond van dit jaar plaats in 
de Verkadefabriek. Deze keer kijken we naar 
de film Welcome, een Franse film over een 
Koerdische jongen die, om bij zijn naar Lon-
den geëmigreerde vriendin te zijn, het Kanaal 
over moet zwemmen. Welcome speelt zich 
af in Calais en brengt de schrijnende situatie 
van de illegalen die proberen Engeland te 
bereiken haarscherp in beeld. 
Het kijken naar films met betekenis, laat ons 
nadenken over zingeving en levensvragen.
Het thema wordt voorafgaand aan de voor-
stelling kort ingeleid door Ard Nieuwenbroek. 
Na afloop van de film is er de mogelijkheid 
om  met elkaar na te praten over de film en 
het thema  in het theatercafé. 

Plaats: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 
‘s-Hertogenbosch 
Datum: maandag 19 oktober om 19.00 uur 
Thema: Welkom!? 
Film: Welcome
Kaartverkoop aan de kassa van de Verkade-
fabriek 
telefonisch 073-6818160 
online reserveren via www.verkadefabriek.nl 
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STILTEMEDITATIE op de Zondagmorgen

Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Jij hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.
Ida Gerhardt

‘Het is zondagmorgen,
en het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan’. 
En jij bent op weg in de stille buitenwereld en je opent je voor wat is. 
In de ontmoeting en in de stilte. 

Stilte als beginpunt  en niet als eindpunt 
Vanaf zondagmorgen 18 oktober beginnen we met stiltemeditaties vooraf-
gaand aan de viering in één van de zijruimtes van Cello, steeds van 10.00 
uur tot 10.25 uur.
Stilte kan zo het beginpunt van de zondag zijn. Dat zegt al iets over de bij-
eenkomst, het is een vertrekpunt, er is geen doel. Jij bent er hand in hand 
met de stilte en met jezelf. 
De stilte in gaan en de ervaring daarbij zijn heel persoonlijk.
Wat het voor jou (kan) betekenen, dat onthult zich in de stilte.

Waarom dan? Waar dient het voor?
Allemaal vragen die de antwoorden in zich dragen door er voor te gaan 
zitten en stil te zijn en, zoals in het gedicht is verwoord, ‘de handpalm te 
openen naar het licht’.
Om tien uur beginnen we met een tekst en/of muziek en daarna zijn we in 
stilte bij elkaar. Ook na aanvang kunt u aansluiten in de kring. 
De stiltemeditatie wordt gehouden iedere zondag, vanaf 18 oktober in een 
van de ruimtes in  Cello van 10.00 tot 10.25 uur.

Clazien Pulles, Jeanne Bernsen, Erick Mickers, Mignon van Bokhoven

vanaf 
18 oktober
iedere 
zondag-
ochtend 
in Cello
om
10:00 uur

Hulp bij reanimatie: 

De automatische externe defibrilator
Het bestuur wil graag weten of er in onze weekendvieringen 
mensen zijn, die weten hoe zij een AED moeten bedienen.
Men mag met ondergetekende contact opnemen.

Bij voorbaat dank, Jos de Ridder
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SCHEPPINKJE

Kon ik Jou, Heer, tezamensponzen
tot een gebaartje op mijn hand
en gaf Jou alle kralen, donzen,
poesjesmiepsen en hommelgonzen
en Jij weefde het verband…..

ik zou mijn vingers rond je sluiten
en Jouw gekriebel zó beminnen
terwijl Je scheppend was daarbinnen
dat ik mijn vuist héél zacht van buiten
zou kussen;

en als ik op een teken
Jouw werk voorzichtig zou ontbloten
nimmermeer zijn uitgekeken
op mijn lege handpalm, grote
God
en nooit meer spreken.

Leo Vroman

Zijn is nadenken over leven

In geschriften van mijn vrouw Diny Wijsmuller-
Scheepers ( † 2009) las ik:
“Het wezenlijke is onzegbaar”.

Wij gaan in stilte verder,
Jos Wijsmuller

Werk in uitvoering; diaconie in de knel

Waarom een event over DIACONIE?
Paus Franciscus heeft in zijn allereerste pauselijke boodschap duidelijk ge-
maakt dat in deze tijd van rijkdom en hebzucht de armen op de eerste plaats 
moeten staan. En hij bezocht Lampedusa om de ellende van de bootvluchtelin-
gen met eigen ogen te zien en te ondergaan. 
Wat doen wij hier in Nederland?
Laat de RK-kerk zich horen als ongedocumenteerden een kerkgebouw worden 
uitgezet? Horen wij nog de boodschap van Jezus over de ‘minsten er mijnen’? 
Vraagt de Bijbel niet om meer daadkracht? Wat is het effect van de opheffing 
van  geloofsgemeenschappen op de zorg voor je naasten? 
Dat zijn de vragen die ons bezig houden! De zorg om de naasten en daadwer-
kelijk hulp verlenen zijn de heiligste zaken die er zijn. Daar gaat het over, niet 
meer en niet minder!

Mariënburg  vraagt aandacht voor de zorg voor de naasten met een 
Mariënburg Congres op 31 oktober a.s. 

Er zijn inleidingen van Jetta Klijnsma en Jozef Wissink, presentaties van diaconale activiteiten, een project-
koor en een ontmoetingsmarkt waar ook de San Salvatorgemeenschap aan deelneemt. 
Het congres vindt plaats in Utrecht, Beatrixtheater, 31 oktober van 09.30-16.00 uur. 
Aanmelden en info www.marienburgvereniging.nl, of bij Mignon van Bokhoven.
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Een verre oorlog in Syrië die dichterbij komt als pa-
ter Frans van der Lugt ons laat delen in zijn leven in 
Homs. Nog dichterbij als we vluchtelingen zien die 
proberen de Middellandse Zee over te steken of de 
strook water tussen Turkije en Griekse eilanden. 
Ze zijn ontsnapt aan de oorlog, maar er volgt nog een 
barre tocht. Staan in de hitte, wachtend op papieren, 
lange voetreizen, gehinderd door prikkeldraadver-
sperringen, opgepropt in volle treinen die herinnerin-
gen oproepen aan een andere tijd. Hun tocht doet me 
denken aan het volk Israël, bevrijd uit Egypte dwars 
door het water en vervolgens beland in de woestijn. 
Eindeloos ver is het beloofde land.

En dan opeens het bericht dat er 500 jonge vluchte-
lingen hier komen, in het Autotron.
Mensen die het zo zwaar hebben gehad, daar wilden 
we iets voor doen. We waren niet de enigen. 
Franneke Hoeks en ik bezochten een bijeenkomst 
die de gemeente belegde. Tal van organisaties en in-
dividuele mensen boden hulp aan. Hartverwarmend! 
We vroegen aan een vluchteling: wat heb je het 
meest nodig? Hij zei: “Kleding en eten zijn niet zo 
belangrijk: wij willen de taal leren en over het land 
horen.”  Daaruit kwam onze vraag voort naar mensen 
die Nederlandse les wilden geven. Een flink aantal 
mensen uit onze gemeenschap meldde zich aan.

Zondag 4 oktober was er een grote welkomstbijeen-
komst op het Autotron. Met een groepje  Salvatoria-
nen waren we erbij.  Het was goed om er te zijn met 
aandacht, hartelijkheid en lekkere dingen. We werden 
aangesproken, met vragen naar Nederlandse les, 
naar gastgezinnen, naar activiteiten om de verveling 
te verdrijven.  Een vader liet trots en verdrietig zijn 

baby zien, gisteren geboren in Syrië, terwijl hij hier 
was. Een ander miste zijn sas ( muziekinstrument dat 
ook in Turkije gebruikt wordt ). 
Wij blijven namens de San Salvatorgemeenschap 
contact houden en stellen u op de hoogte of vragen 
uw hulp.  

Is dit nu het beloofde land?
Het volk Israël kwam terecht tussen mensen die al 
lang in het land woonden en die niet blij waren met 
hun komst. Ook in ons land hoor je zulke reacties. 
We hebben al zo veel problemen, laten we daar eerst 
eens wat aan gaan doen!
De opvang van vluchtelingen mag niet ten koste 
gaan van mensen die het toch al moeilijk hebben. 
Het vraagt een inspanning van de anderen voor lan-
gere tijd. 

De komst van de vluchtelingen, mensen die alles op-
gaven om hier te komen, stelt ons de vraag waar wij 
voor leven. Wat doet het met ons: vluchtelingen die 
niets meer hebben, maar ook mensen die leven van 
de voedselbank, mensen die veel te lang op een huis 
moeten wachten, mensen die hard werken en toch te 
weinig verdienen om goed te kunnen leven. 

Het is tijd voor verandering, voor een andere ma-
nier van leven. In de San Salvator gemeenschap 
hebben we een prachtig visioen van liefde. Van 
daaruit mogen we leven, in verbondenheid met 
de vluchtelingen en met mensen van hier die het 
moeilijk hebben.   

Gepke Kerssen
lid van het Pastoraatsteam

Op de vlucht....
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Herfst

De blaad’ren vallen, vallen wijd en zijd
als uit des hemels tuinen neergevaren.
Zij vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zwarte aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Ook deez’hand hier valt.
En zie slechts anderen aan: het is in allen.

Toch is er Eén die al dit vallen
oneindig teder in Zijn handen houdt.

Rainer Maria Rilke

uit: Hausaufgabe Mittelstufe, 
     11 september 1902

Voortgangsbericht Adviesraad SSiB, oktober 2015 

Nu het nieuwe werkjaar van start is gegaan heeft ook de Adviesraad zijn werkzaamheden weer opgepakt 
en wel op zondag 20 september. Op deze dag vond een bijeenkomst plaats, die duurde van 12.00 uur tot 
18.00 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst, waaraan bijna alle leden van de Adviesraad deelnamen, stond een drietal zaken 
centraal: nadere kennismaking van de leden onderling, leren van het verleden en kijken naar de toekomst. 
Het werd een geslaagde bijeenkomst, een goede mix van formeel en informeel. De resultaten zijn inmid-
dels op een rij gezet en zullen in de komende vergadering(en) van de Adviesraad aan de orde komen. 
Zo zal, onder andere, in de naaste toekomst zeker gewerkt worden aan het realiseren van ‘ongevraagde 
adviezen’, iets dat in de opdracht van de Adviesraad staat, maar tot nu toe niet gebeurd is. 

De Adviesraad gaat op 5 november a.s. verder met de eerstvolgende openbare vergadering. 
In de Algemene Ledenvergadering van San Salvator in Beweging op 25 november a.s. zal de Adviesraad 
verslag uitbrengen over het werkjaar 2014 – 2015.

De Adviesraad vergadert op donderdagavond in Cello, steeds vanaf 19.30 uur. 
Het vergaderschema voor het werkjaar 2015 – 2016 ziet er als volgt uit:
      5 november 2015;
    10 december 2015;
      4 februari     2016;
      7 april          2016;
    16 juni           2016.

Vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. 
De agenda en het verslag worden via e-mail verspreid en liggen ter inzage in Cello.

Johan Wierenga, voorzitter     Meer informatie over de Adviesraad op www.sansalvatorgemeenschap.nl
Jacques Jochems, secretaris  De Adviesraad is ook bereikbaar via: jjochems@hccnet.nl  

vincent elemans
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Een voorstelling van theatergezelschap De 
Kunst van het Rouwen.

Hoe reageer je op iemand die een dierbare is 
verloren? Moet je nu wel of juist niet vragen hoe 
het ermee gaat? Deze en andere vraagstukken 
behandelt theatergezelschap De Kunst van het 
Rouwen in de voorstelling. 
‘Dan neem je toch gewoon een hond?’, een 
indringend en humoristisch stuk waarin wordt 
gezocht naar de antwoorden. 
Mogelijkheid om na de voorstelling met elkaar in 
gesprek te gaan. 

Aan de hand van twee verhalen vertellen de 
speelsters het verhaal van verlies van een gelief-
de aan de dood en wat ze allemaal tegenkomen 
in het soms onbegaanbare landschap van rouw. 

Daarnaast is er ook het derde verhaal, dat van 
‘de omgeving’, die in het begin luistert, troost, 
ondersteunt en het wellicht probeert op te los-
sen, maar zelf ook wordt geraakt in haar eigen 
onvermogen om te gaan met de dood. Dat de 
dood plotseling kan verschijnen en dat je ver-
driet niet kunt oplossen is iets wat we moeilijk 
kunnen verdragen. Tja, ach, dan neem je toch 
gewoon een hond? 

In ’s-Hertogenbosch wordt deze voorstelling 
gespeeld op dinsdag 17 november, 20.30 uur 

Podium Azijnfabriek, Bethaniëstraat 4, 
entree € 10,00. 
Kaarten via  info@harrietvandervleuten.nl 
of aan de kassa. www.dekunstvanhetrouwen.nl  
&  www.harrietvandervleuten.nl

‘Dan neem je toch gewoon een hond?’

De 10 mooiste bijbelverhalen van Den Bosch

Op nummer 9 staat….
De maand oktober staat in het teken van het verhaal dat op nummer 9 
staat van de top 10 van de mooiste bijbelverhalen van ’s-Hertogenbosch. 
In deze maand gaan veel kerken en geloofsgemeenschappen aan 
de slag met het verhaal van Mozes in het mandje. Op www.
de10mooistebijbelverhalenvandenbosch.nl is een overzicht 
te vinden van de verschillende activiteiten. 

Bijbelse ontdekavond 28 oktober 
In het kader van de 10 mooiste Bijbelverhalen orga-
niseren we iedere maand een ontdekavond waarin 
we samen in het verhaal van de maand duiken. 
Wat betekent het verhaal voor ieder van ons? 
Wat vinden we mooi? Wat vinden we moeilijk te 
begrijpen? 
Naast het uitwisselen van eigen ervaringen komt 
op iedere ontdekavonden ook een creatieve uiting 
van het verhaal aan bod. Dat kan een lied, een 
filmpje, een kunstwerk of een spiegelverhaal zijn. 

De tweede ontdekavond over Mozes in het mandje 
vindt plaats op woensdagavond 28 oktober van 20.00 
tot 21.30 uur in Cello, van de Eygenweg 1 in ’s-Hertogen-
bosch. 

U bent van harte welkom op deze Bijbelse ontdekavond, voor ongelovigen 
en andere religieuze mensen. 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. We vragen wel een vrijwillige bijdrage 
voor de koffie en thee. Iedere ontdekavond staat op zichzelf.
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Vieringen San Salvatorgemeenschap 
in het Dagcentrum Cello, 
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 -11.30 uur 
tel.: 06-48645507 
info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl
rek.nr.: NL96 INGB 0006040713 
t.n.v. San Salvator in Beweging

De Salvatoriaan: 
Redactie:
Gerard Luijten
Marga van de Koevering 
Ton van Iersel-Oomens
Mignon van Bokhoven
Vormgeving:  
Vincent Elemans

Kopij graag naar: 
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl  
of inleveren bij ‘De Schaapskooi’.
Uiterlijk zondag 15 november

AGENDA
Zondag 18 oktober 11.00 uur 
 Kinderkerk/Cello    
Maandag 19 oktober 19.00 uur 
 Zin in film  Verkadefabriek
Zaterdag 24 oktober 17.00 uur
 Eten in de Schaapskooi
Woensdag 28 oktober 20.00 uur 
 Ontdekavond 10 mooiste bijbelverhalen/Cello 
Donderdag 29 oktober
 Opgeven voor ‘Zin in Muziek’ (zie pag. 3)
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur 
 Allerzielenviering/Cello    
Zondag 1 november 10.30 uur
 Jan Schoutendag/Cello
Woensdag 4 november 10.00 uur
 Koffieochtend /Schijvenloods, Ketsheuvel 50
Donderdag 5 november 19.30 uur
 Adviesraad/Cello
Vrijdag 13 november 18.30 uur
 Dienstenveiling/Cello 
Zondag 15 november 11.00 uur
 Kinderkerk/Cello 
Woensdag 25 november 19.30 uur
 Algemene Ledenvergadering 
 Vereniging San Salvator in Beweging/Cello

p.s.: Workshop ‘Zin in Omdenken’ verzet naar 7 maart 2016

bijzondere momenten

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van

Mia van Rijswijk-van Oosten  geboren 12 januari  1948 overleden 11 september 2015

HET BELOOFT WEER EEN FANTASTISCHE HAPPENING TE WORDEN!!

De dienstenveiling in Cello op vrijdag 13 november 2015 
begint precies om 18:00 uur.

Maar vanaf 17:30 uur kunt u al soep en broodjes krijgen.




