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deSalvatoriaan
Nieuwsbrief  San Salvatorgemeenschap Den Bosch

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

feestelijk san salvator!
Vijf jaar San Salvatorgemeenschap 
2011 – 2016
Dit jaar bestaan we vijf jaar, al voelt het veel lan-
ger.    Voor velen van ons bestaat de San Salvator-
gemeenschap vanaf het moment dat ze voet zetten 
in de San Salvatorkerk. We staan al veel langer op 
eigen benen dan vanaf november 2011. Maar toch, 
vijf jaar geleden was onze Exodus uit de kerk aan het 
Schaarhuisplein naar het huidige gebouw 
aan de Van der Eygenweg een belangrijk 
moment in onze geschiedenis. Na vijf 
jaar is het de moeite waard om te 
vieren wie we zijn. We doen dit 
rond een aantal thema’s: gast-
vrijheid, solidariteit, identiteit, 
en inspiratie. Activiteiten rond 
deze thema’s gaan plaatsvinden 
tussen april en november.Een 
werkgroepje is nu druk bezig 
ideeën te verzamelen, vorm te 
geven en te coördineren. De na-
men van de leden van dit groepje 
staan onderaan dit bericht. Tot nu toe 
staan de volgende activiteiten op de rol. 
Produceren van een glossy: een mooie presentatie 
van onze gemeenschap in de vorm van een tijdschrift. 
Eenmalige  uitgave. Om mensen buiten onze gemeen-
schap een idee te geven van wie wij zijn. Bezinning op 
wie wij zijn, waar we voor staan en bezinning op onze 
kansen en mogelijkheden.     
                Het feest wordt geopend met Ratatouille, 
een benefietconcert op zondag 10 april.   
            Zondag 17 april staat in het teken van de eerste 
communie en van de voedselbank. Samen met de eer-
ste-communicanten zamelen we voedsel in voor de 
voedselbank.

Zaterdag 30 juli is er een maaltijd voor oudere Orthe-
naren/Salvatorianen die vanwege gezondheid en 
zorgbehoefte niet meer in de wijk wonen en niet meer 
naar de viering op zondagmorgen kunnen komen.

Vrijdag 7 oktober is er al weer de vijfde dienstenvei-
ling van de San Salvator, ook een lustrum.

Zondag 6 november vieren we San Salvatordag met        
‘s morgens een feestelijke viering en aansluitend een 
middag vol creativiteit, de presentatie van de glossy,    

een lunch, gezamenlijk zingen en verrassende 
werk-  winkels op het gebied van spirituali-

teit en creativiteit.

Zaterdag 12 november organise-
ren we een ontmoetingsdag voor 
kleine geloofsgemeenschappen in 
Zuid-Nederland. Op deze dag ko-
men mensen die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling en groei van hun 
gemeenschap naar ’s-Hertogen-

bosch voor ontmoeting, uitwisseling 
en inspiratie. De dag wordt afgesloten 

met een Vesperviering waaraan alle 
Salvatorianen kunnen deelnemen.

Zondag 13 november is er een afsluitende viering met 
als thema “Waar gaan we naar toe?”, kansen, (on)
mogelijkheden en perspectieven.    
 De werkgroep wil ook graag een activiteit 
rond het Noodfonds van onze gemeenschap orga-
niseren en een activiteit voor kinderen binnen onze 
gemeenschap. Meer informatie volgt. Het is nog werk 
in uitvoering, maar na de kleurrijke  vieringen rondom 
Pasen willen we graag de lente beginnen met mooie 
plannen voor het komend halfjaar.   
Mignon van Bokhoven Maria van den Dungen  
Ard Nieuwenbroek   Hans Waegemakers
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“EEN THEEHUIS ALS ONTMOETINGSPLEK 
VOOR BEZOEKERS VAN BEGRAAFPLAATS 

ORTHEN”  

In mei hoopt stichting Theelicht 
het voormalig mortuarium als 
theehuis in gebruik te kunnen 
nemen.   

Het theehuis streeft ernaar om een warme en sfeervol-
le ontmoetingsplek te zijn voor de bezoekers van de be-
graafplaats. 

Theehuis ‘Het Theelicht’ op de begraafplaats Orthen 
zoekt naar vrijwilligers die de bezoekers willen verwelko-
men en een luisterend oor kunnen bieden. Van de vrij-
willigers wordt een respectvolle, gastvrije en betrokken 
houding gevraagd. 

U kunt zich aanmelden via de website:    
www.theelichtorthen.nl  
U kunt ook bellen met de vrijwilligerscoördinator  
mevrouw Y. Dijkstra, telefoon 06-22916800

EEN NIEUWE BISSCHOP

Op 5 maart werd bekend dat Gerard de Korte de nieuwe 
bisschop van ‘s-Hertogenbosch wordt. De Korte volgt  
Antoon Hurkmans op en wordt de 17de Bossche Bisschop. 
De Korte is bovendien de 
eerste bisschop in Neder-
land die benoemd is door 
paus Franciscus. Op 14 mei 
zal Gerard de Korte worden 
geïnstalleerd als bisschop. 

Vanuit het bestuur van San 
Salvator in Beweging is een 
brief gestuurd aan Mgr. de 
Korte waarin we hem van 
harte welkom heten en aan-
geven dat we hopen op een goede samenwerking.

KLEDINGINZAMELING

Op ZATERDAG 23 april a.s. tussen 10 en 13 uur kunt u 
gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel  afgeven 
bij Cello, van der Eygenweg 1, Orthen. Er wordt daar zelfs 
koffie en thee aangeboden. 
De opbrengst gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject 
van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. 

In het kustgebied kampt men jaarlijks tijdens het regen- 
en cycloonseizoen met grote overstromingen, waardoor 
er tot wel 8.000 mensen omkomen. Er worden ter plekke 
maatregelen genomen om de schade ‘in te dammen’ 
waarna de bewoners zelf het onderhoud aankunnen. 
       
Frans Hoitink, coördinator

VAN HARTE AANBEVOLEN!

Om de tekst van een viering nog eens na te lezen of om 
te zien wat er in de Agenda staat klikt u onze website na-
tuurlijk weleens aan. En dan vallen die foto’s met mooie 
teksten bovenaan de startpagina natuurlijk meteen op.  
U scrolt naar beneden en uw oog valt waarschijnlijk ook 
op de Nieuwsberichten. 

Maar kijkt u dan ook verder?    
Bij voorbeeld naar de rubriek “Uitgelicht” waar om de 
6-7 weken een nieuw interview staat met een bekende 
of minder bekende Salvatoriaan?    
Momenteel staat Jos de Ridder daar centraal. José Vos 
ging met hem “In gesprek” en schreef een boeiend en 
leuk stuk over onze voorzitter. 

En aan de rechterkant – boven Vieringen - is er tegen-
woordig de rubriek “Wat mij inspireert”, waar u een 
inkijkje krijgt in de persoonlijke geloofsontwikkeling 
van leden van onze gemeenschap.    
Prachtige, boeiende verhalen over hun groei in geloven! 
Het verhaal van Marie-Téres Wierenga is zeer de moeite 
waard, maar wedden dat u ook meteen de andere  
verhalen wilt lezen?  

Veel leesplezier namens de websitegroep,   
Ans Mettes

PARELTJES UIT DE KINDERKERK
...door de ogen van een kind...

Het thema van 21 februari was:

Jullie zijn allemaal de liefste!

Echt allemaal, want iedereen is uniek,

Anders dan de anderen, en daarom de liefste.

Aan het eind van de viering vertelden we dat Erick 
voor het laatst was voorgegaan.

Reacties die hij kreeg:

-  Ik ga je missen.

-  We vinden de communie altijd superleuk.

-  Met jou praten we over Jezus.

-  Bedankt voor de fijne momenten in de                 
    Kinderkerk.

-  Bedankt voor je passie en inzet.

Vrede en alle goeds, Erick

http://www.theelichtorthen.nl
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VLUCHTELINGEN
Een groot aantal vluchte-
lingen is uit het Autotron 
vertrokken naar een echt 
AZC: een gebouw, zoals 
ze graag wilden, want een 
tent om in te wonen is 
zwaar. Met z’n achten in 
een slaapvertrek heb je 
geen privacy en is het  
’s nachts nooit stil.

Als leraren proberen we 
de achterblijvers moed in 
te spreken. Ze begrijpen 
niet dat hun vrienden wel 
een betere plek kregen en 
zij niet. Als je bedenkt dat 

deze mensen geen goede ervaringen hebben gehad met 
overheden, begrijp je hun boosheid. Ze maken zich zorgen 
om hun gezin dat nog in steden woont waar flink gebom-
bardeerd is en misschien wel weer wordt. Een paar zijn er 
een flinke tijd in hongerstaking geweest.

Je voelt je vaak machteloos, maar toch geloof ik dat het 
goed is om er te zijn, hun het gevoel te geven dat ze ge-
zien en gehoord worden. 

In de AZC’s is het niet op alle punten beter. De vluchte-
lingen missen er de vrijwilligers en de vele activiteiten, 
waarin het Autotron uitblinkt.

Omdat het zo lang duurt, voordat het gezin kan overko-
men, steken er nu veel vrouwen en kinderen de zee over 
in rubberbootjes. Ze komen vast te zitten in afschuwelijke 
omstandigheden bij de grens met Macedonië. 

De regeringen praten alleen over het terugdringen van 
aantallen. De mensen in nood krijgen van hen geen aan-
dacht, met als uitzondering de moedige mevrouw Merkel. 

Oplossingen moeten van onderop komen. Door steun aan 
hulporganisaties die actief zijn op de route. Door al vroeg 
contacten aan te gaan met de vluchtelingen, zodat ze eer-
der hun plaats vinden in de samenleving.   

Als San Salvatorgemeenchap leveren we daaraan een be-
scheiden, maar belangrijke bijdrage: de vrijwilligers, maar 
ook de mensen die de vrijwilligers steunen door hun be-
trokkenheid.      

We hopen dat het Pasen wordt:    
een nieuw leven voor mensen die nu geen leven hebben.

Gepke Kerssen

lid Pastoraatsteam en werkgroep Wereldwijd

DIENSTENVEILING 2016    
EEN LUSTRUM OM TE VIEREN.  
Wat klinkt dat toch degelijk en robuust. Een 
lustrum. Alsof we al een eeuwigheid met iets 
bezig zijn. Niet dat ik erop tegen ben. Laat daar 
geen misverstand over bestaan. Bij een lus-
trum denk ik altijd aan een onvergetelijk feest 
met cadeaus, toespraken, een hapje en een 
drankje. Maar ja dat is mijn invulling. Dat heeft 
waarschijnlijk met mijn Bourgondische inslag te 
maken. Misschien heeft u wel een andere ge-
dachte bij een lustrum. Uw gedachten zijn vrij 
dus…… 

Vrijdag 7 oktober 2016 is zo’n moment. Op die 
avond vieren we het 1e lustrum van de dien-
stenveiling. Een andere datum dan u gewend 
was. Dat komt eigenlijk door het lustrum van 
onze San Salvatorgemeenschap in november. 
Het zal dan wel erg druk worden. U moet im-
mers ook de gelegenheid krijgen om volop te 
kunnen genieten van dat bijzondere jubileum-
weekend. 

Deze dienstenveiling in oktober wordt een on-
vergetelijk feest met cadeaus, toespraken, een 
loterij, een hapje en een drankje en misschien 
wel weer van die overheerlijke soep. Wie weet. 
Weliswaar koop je de ingrediënten voor deze 
feestelijke avond zelf, maar de toespraken en 
de bijzondere veilingmeester zorgen voor de 
kers op de taart. 

Wat betekent dat nu voor U?        

Nog eerder bedenken van bijzondere, inspire-
rende, ongewone of gewone kavels en die ook 
tijdig insturen zodat we er een mooi lustrum 
van kunnen maken. 

Moet ik nu al insturen? 

Dat is nog niet nodig. U mag daar nog even 
mee wachten. Dat scheelt weer zweetparels en 
blaren. Bedenken (en misschien alvast wat uit-
werken) mag u natuurlijk wel. 

Namens de werkgroep dienstenveiling 

Cees van Hoof 

‘de vluchteling’ (naar Jeroen Bosch)
  Vincent Elemans

Omcirkel 7 oktober alvast in 
uw papieren of digitale agenda of 

schrijf het in de palm van uw hand. Dat 
maakt ons niet zoveel uit, als U er 

maar bent op 7 oktober. 
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DANKBAAR TERUGBLIKKEN ….

Het is nu 5 jaar geleden dat ik solliciteerde op de functie van ‘pastoraal werker’ 
binnen de San Salvator Parochie. In mijn brief schreef ik toen:     
 ”De manier waarop u met velen een gelovig antwoord weet te vinden op 
de ontwikkelingen in onze samenleving en binnen de Rooms-Katholieke Kerk vind 
ik bewonderenswaardig. …. Ondanks het prachtige werk wat ik nu mag doen, of 
misschien wel dankzij die ervaringen, blijft mijn hart uitgaan naar het werken bin-
nen een gemeenschap, waar ruimte is voor iedereen. ” 

Nu, vijf jaar later, is die bewondering niet verminderd en ligt mijn hart nog steeds 
bij een gemeenschap zoals de San Salvator waar ruimte is voor iedereen. Die ruim-
te binnen onze gemeenschap is kenmerkend op velerlei gebieden.   
 Als eerste natuurlijk dat ieder zich welkom mag weten ongeacht zijn of 
haar manier van geloven, geaardheid, leeftijd, sekse of wat dan ook. De Tafel van 
Verbondenheid is en blijft een gastvrije tafel voor iedereen. 

De gemeenschap is ook gezegend met vele voorgangers, mannen en vrouwen die 
de weekendvieringen verzorgen, uitvaarten leiden en kinderen dopen. Daarnaast 
nemen veel mensen hun verantwoordelijkheid om eenzamen of zieken te be-
zoeken.          
Anderen zetten zich op verschillende manieren in voor armen, vluchtelingen en 
ouderen of hebben aandacht voor spiritualiteit middels film, cursussen, lezingen, 
wandelingen, muziek, stiltemomenten, mandala en gespreksgroepen. 

En tenslotte is er volop ruimte voor inspraak en medezeggenschap door diverse 
raadplegingen, ledenvergaderingen, de adviesraad en een persoonlijk contact met 
het pastoraatsteam en bestuursleden. 

Zo krijgen mensen binnen onze gemeenschap de ruimte om ieder op een eigen 
manier pastor te zijn voor elkaar. En dan heb ik nog niet eens gesproken over de 
stille krachten die week in week uit actief zijn met en in de ruimte waar we het 
leven vieren.          
Als lid van het pastoraatsteam heb ik het als een voorrecht ervaren om op ver-
schillende gebieden als pastor een eigen inbreng te hebben gehad. U heeft mij de 
kans en de ruimte gegeven om als pastor steeds weer te ontdekken hoe het voelt 
om mensen met levensvragen persoonlijk te ondersteunen bij hun worsteling met 
de gebrokenheid van het bestaan. Het voorgaan in woord en gebed rondom het 
evangelie en de tafel is me dierbaar en dankzij u mocht ik daar, voor jong en ‘oud’, 
op een eigen manier inhoud aan geven. Het was een spannende tijd, toen we met 
elkaar een nieuwe weg zijn ingeslagen, onafhankelijk van het bisschoppelijk gezag, 
maar ons verbonden zijn blijven weten met het christelijke gedachtegoed.  
              Op een organische manier zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest die 
gezorgd hebben dat we nog steeds een daadkrachtige en bevlogen gemeenschap 
zijn. Daar mogen we met zijn allen dankbaar voor zijn. 

Omdat ik me zo thuis wist bij u, besef ik terdege wie en wat ik ga missen. Toch 
heb ik er voor gekozen om ruimte te maken voor een nieuwe weg. Dicht bij huis 
en dicht bij mezelf, met het lied in gedachte: “van U is de toekomst, kome wat 
komt.” Met genegenheid kijk ik terug naar de vele warme ontmoetingen en naar 
het door u verkregen vertrouwen. 

Ik voelde me gezegend door u.

DANK U WEL DAARVOOR!!!

Erick Mickers

‘van U is       
de toekomst, 
kome   
wat komt ....’



de Salvatoriaan 5

      
          Op 6 november 2016 viert de San Salvator-                    
gemeenschap haar eerste lustrum. Enkele leden       
hebben de geschiedeis voor u op een rijtje gezet.

VAN SAN SALVATORPAROCHIE   

TOT SAN SALVATORGEMEENSCHAP

In 1956 werd Jan Schouten bouwpastoor van de San Sal-
vatorkerk. Hij overleed in 1967. Het was de tijd van het 
tweede Vaticaans Concilie (van 1962 tot 1965) dat de 
aanzet is geweest om de katholieke kerk te modernise-
ren, “bij de tijd te willen brengen”, zoals Paus Johannes 
de XXIIIste voorstond. Jan Schouten wist de parochianen 
te inspireren en te motiveren om anders te gaan denken 
over wat kerk-zijn kan betekenen. Zijn manier van wer-
ken is voor alle pastores die na hem kwamen een bron 
van inspiratie geweest. 

Mgr. Bekkers was in die tijd Bisschop van het bisdom 
Den Bosch en volgens hem moest de Kerk niet een 
strenge moraal voorschrijven, maar tegemoetkomen 
aan de wensen van de gelovigen (waaronder zijn mening 
over de geboorteregeling). Benauwende inperkingen 
van de katholieke kerk leidden in Nederland tot    
vernieuwende gemeenschappen. 

Vanaf de zeventiger jaren kregen veranderingen in de 
San Salvatorkerk een duidelijker vorm. Vrouwen moch-
ten meedoen op het altaar, er werd anders omgegaan 
met pastores die niet volgens het celibaat leefden en 
met mensen die gescheiden waren. Tijdens de vieringen 
werden alle aanwezigen uitgenodigd om samen het 
brood te delen.       

Er hoefde geen priester voor te gaan in de viering en na 
verloop van tijd werden ook vrouwen voorganger in de 
viering. 

De naam eucharistieviering werd niet meer gehanteerd. 
Men sprak van weekendvieringen met name om het 
onderscheid van verschillende voorgangers niet te bena-
drukken. Bovendien was het niet de voorganger die vier-
de, maar de gemeenschap. Ook andere vieringen zoals 
doop, het sacrament der zieken (nu de ziekenzegening 
genoemd) en de bevestiging van het huwelijk (nu de vie-
ring van liefde en trouw geheten) verliepen niet volgens 
de officiële richtlijnen. Deze veranderingen vielen niet 
goed bij het bisdom, maar werden in stilte gedoogd. 

Men sprak in die tijd al van ‘het geloof van Orthen’.  
Niet alles wat de San Salvator veranderde werd door het 
bisdom gedoogd. 

In 1984 trad Mgr. Bluyssen terug als bisschop van Den 
Bosch en in 1985 werd Mgr. Ter Schure zijn opvolger. 
In Orthen vreesde men toen dat het beleid van het 
bisdom erop gericht zou worden om parochies als de 
San Salvator terug in het gareel te duwen. Als een soort 
voorzorgsmaatregel werd toen de Jan Schoutenstichting 
opgericht. Deze was bedoeld om een fonds te vormen 
voor het geval er door het bestuur pastores aangesteld 
werden die niet door het bisdom werden goedgekeurd. 

Jack Snackers, die in 1967 Jan Schouten opvolgde, ging 
in 1989 met emeritaat en werd opgevolgd door Frits 
Bakker. Zijn benoeming werd door het bisdom bekrach-
tigd. Maar toen Frits op zijn 65ste met pensioen ging in 
1993, kon het bestuur geen geschikte opvolger voor 
hem vinden. Het bisdom wilde toen vicaris Verhoeven 
als pastoor/administrator aanstellen. Na een gesprek 
met het parochiebestuur werd duidelijk dat hij niet wel-
kom was. Zijn benoeming is niet doorgezet. 

De bezorgdheid van de Salvatorianen dat het bisdom 
toch iemand zou benoemen, die de eigen koers van de 
San Salvator onvoldoende zou respecteren, was aan-
leiding tot de oprichting van een eigen vereniging: San 
Salvator in Beweging. Omdat de situatie van gedoogd 
worden toch bleef bestaan, is de SSiB al die jaren sla-
pende geweest. 

In 2003 werd de situatie enigszins genormaliseerd. 
Martien van Stiphout werd door het bisdom benoemd 
als administrator. Martien was in Orthen onder pastoor 
Schouten pastor geweest en woonde na zijn emeritaat 
in de parochie. Een administrator is min of meer op af-
stand verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
parochie. Hij is dit gebleven tot 2007.

Intussen is de parochie op dezelfde voet door kunnen 
gaan. Tot er breed uitgemeten in het Brabants Dagblad 
verslag werd gedaan van een viering van liefde en trouw 
in de San Salvatorkerk: het kerkelijk huwelijk van twee 
vrouwen zou hebben plaatsgevonden. >>>  

geschiedenis
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Toen is het bisdom opnieuw gaan reageren.  Er kwam 
een onderzoek. De pastoraatsgroep moest een verkla-
ring ondertekenen dat er nooit meer een huwelijk tussen 
twee personen van hetzelfde geslacht gesloten zou wor-
den. Deze verklaring werd niet getekend.

In 2010 wordt Rob Mutsaerts benoemd als hulpbisschop 
van Den Bosch. Hij wordt verantwoordelijk voor de pa-
rochies. Omdat de parochie de bui al zag hangen, is de 
vereniging San Salvator in Beweging uit de slaapstand 
gehaald en opnieuw leden gaan werven.

In 2011 was er op 15 augustus een gesprek met hulp-
bisschop Mutsaerts, de pastoraatsgroep en het bestuur, 
o.a. over de veranderingen die, buiten de toestemming 
van het bisdom om, ingevoerd waren en de nieuw aan te 
stellen pastor. 

Omdat er in het bisdom niemand te vinden was die be-
noemd wilde worden in de San Salvator, heeft bisschop 
Hurkmans besloten om Mutsaerts zelf aan te stellen als 
administrator. Op 27 oktober heeft het parochiebestuur 
in een gesprek met Mutsaerts aangegeven dat de  
parochiegemeenschap niet akkoord kon gaan met deze 
benoeming. Men wilde als gemeenschap doorgaan met 
de nieuwe verworvenheden die zo dierbaar geworden 
waren. Daarop ontsloeg Mutsaers het bestuur. Toen was 
er geen bestuur meer en heeft de San Salvator in Bewe-
ging gezegd: Dan gaan wij ‘onze eigen weg’.

Op 30 oktober vond de laatste viering plaats in de Sal-
vatorkerk en op 6 november 2011 de eerste viering van 
de San Salvatorgemeenschap in het gebouw van Cello 
op de van der Eygenweg te ’s-Hertogenbosch.

En het verhaal gaat door....nu al vijf jaar!!

  VOORTGANGSBERICHT ADVIESRAAD SSIB, MAART 2016.   

Op 4 februari 2016 kwam de Adviesraad weer bijeen.
In deze vergadering kwamen de mensen van het Noodfonds op bezoek bij de Adviesraad. Kennismaken met het werk 
van deze groep en met de personen die het uitvoeren was de bedoeling van deze ontmoeting. Daarnaast werd er 
door de Adviesraad hardop meegedacht bij het vinden van mogelijkheden en oplossingen.

Praktische zaken als: ‘Hoe om te gaan met de publieke tribune?’ en ‘Verbetering van de zichtbaarheid van de Advies-
raad op de website’ kwamen aan de orde. Verder werd de Adviesraad bijgepraat over de werkzaamheden van de 
werkgroepen die zich bezighouden met ‘Identiteit’ en ‘Viering eerste lustrum’. Ook spraken we over de samenstelling 
van de Adviesraad en hoe zoeken we versterking? Een geanimeerde vergadering, die ook vanaf de publieke tribune 
met belangstelling werd gevolgd.   

De Adviesraad gaat op 7 april a.s. verder met de eerstvolgende openbare vergadering. 

Johan Wierenga,  voorzitter           Jacques Jochems, secretaris   

Meer informatie over de Adviesraad op www.sansalvatorgemeenschap.nl

De Adviesraad is bereikbaar via: AdviesraadSSIB@gmail.com

Na de vieringen van 23|24 april en van  
30 april|1 mei bent u van harte uitgenodigd 
om mee te denken en te praten over de identi-
teit van de San Salvator. 

Waar staan we, wie zijn we, nu we vijf jaar op 
eigen benen staan? 

Hoe zou u dat omschrijven? 

Karel Bierlaagh, Forra van Reijswoud,   
Ton Vreeburg en Gepke Kerssen bereiden deze 
ontmoetingen voor.

Melodiek zingt in Grote Kerk
Op zondag 10 april verzorgt 
gemengd koor Melodiek 
de muzikale omlijsting van 
de avondmaalviering in de 
Grote Kerk, Kerkstraat 20 in 
‘s-Hertogenbosch.
De viering is om 10.00 uur en wordt voorgegaan door 
dominee Peter van Helden.
Thema van de viering is “Barmhartigheid van de Heer”.
Melodiek zingt liederen uit het Liedboek en uit eigen 
repertoire.

mailto:AdviesraadSSIB@gmail.com
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RATATOUILLE
RATATOUILLE – Benefietconcert ten bate van de San Salvatorgemeenschap

Zoals vorig jaar vindt er ook dit jaar weer een benefietconcert plaats ten bate van de San Salvatorgemeenschap. 
Dit zal gebeuren op zondag 10 april in het dagcentrum Eygenweg aan de Van der Eygenweg 1 te ’s-Hertogenbosch 
(Orthen).Aanvang 12.30 uur.

Met dit concert wordt een serie activiteiten geopend bij gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de San Salvatorge-
meenschap.  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 ieder die de San Salvatorgemeenschap een warm hart  
toedraagt of eens kennis wil maken. Vooraf aan het concert zijn soep en broodjes verkrijgbaar, in het bijzonder   
ten behoeve van degenen die ’s morgens de viering van de San Salvatorgemeenschap hebben meegevierd.

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.

Het programma omvat:

La Capucine, Blokfluitensemble o.l.v. Wendy Wouters

Machteld Terlingen (zang), Maria Werner (dwarsfluit) en Tineke Wijgers (piano)

Duo Rosetti, 2x ukelele, Rosetti van der Heijden en André Hendriks

Wiesje Westelaken (zang) en Marc Baghuis (piano) 

Frans-Leonard Hummelman en groep Zelena

Maria Werner (dwarsfluit) en Marc (piano)

El Bosco Canta (Spaans Koor) o.l.v. Inge Lurings

Tineke Wijgers (dwarsfluit) en Harry van Oirschot (dwarsfluit)

Ratatouilleband: Peer Desmense, Garry Zuidland, Matthijs Wijgers, Erik Zwanenberg en Jan Wijgers

en misschien nog wel een verrassing hier en daar.

Frans Mettes,   fransmettes@hotmail.com, 073-6421941
Hans Waegemakers,  waegem@home.nl,           073-6400946
Jan Wijgers,   janwijgers@gmail.com,         073 - 6415370

Het was fijn om met elkaar op te trekken 
van Palmpasen tot Paasmorgen. En wat 
een feest dat de kinderen in de kerk 
waren! 
Heel veel dank aan allen die met 
zoveel zorg hebben bijgedragen aan 
de vieringen. In het licht van Pasen 
werden alle prachtige kleuren van de 
gemeenschap zichtbaar, 

het pastoraatsteam :

Gepke, Franneke en Mignon



de Salvatoriaan 8

WERELDWIJD -WEB

WERELDWIJD snuffelde in sites en nieuwsbrieven van 
over de gehele wereld naar feiten, meningen en erva- 
ringen van mensen, groepen of organisaties die  
interessant, leuk, triest of juist bemoedigend zijn,  
maar die soms de krantenkoppen niet halen.

Rechten van minderheden in Moslimlanden

Niet alleen de paus en de patriarch van de   
Russisch-orthodoxe kerk zetten zich in voor een vreedza-
mer samenleven tussen verschillende religieuze groepe-
ringen. Ook in de moslimwereld maakt men zich zorgen 
over het toenemend geweld in de wereld, met name over 
het geweld dat uitgeoefend wordt in naam van de islam.

Van 25-27 januari 2016 vond er in Marrakesh, Marokko, 
een conferentie plaats waarin gesproken werd over de 
rechten van (religieuze) minderheden in landen met een 
overwegend islamitische bevolking. Uit 120 landen wa-
ren daar vertegenwoordigers van regeringen en interna-
tionale moslimorganisaties, leiders en wetenschappers 
vanuit diverse religieuze stromingen, denkrichtingen en 
etnische groeperingen bijeengekomen om te spreken 
over de rechten van minderheden.    
       
  In hun vergaderingen memoreerden zij 
het feit dat 1400 jaar geleden de profeet Mohammed met 
de bevolking van Medina een overeenkomst sloot waar-
in de vrijheid van godsdienst voor iedereen gewaarborgd 
werd. Na afloop bevestigden de deelnemers opnieuw de 
principes van deze overeenkomst, zoals: vrijheid van be-
weging, recht op persoonlijk eigendom, gelijkheid voor de 
wet, wederzijdse solidariteit en verdediging.   
Zij vinden dat deze principes opgenomen moeten wor-
den in nationale grondwetten. Zij onderkennen de nood-
zaak tot samenwerking met andere religies.   
En die samenwerking moet verder gaan dan het elkaar  
tolereren. De deelnemers roepen de moslimlanden op 
een concept van burgerschap te ontwikkelen binnen de 
islamtraditie dat alle groeperingen insluit. Ten scherpste 
veroordelen zij het gebruiken van religieuze denkbeelden 
om de rechten van minderheden te schenden. Zij doen 
een vurige oproep aan alle religieuze groeperingen om 
het gezamenlijk vertrouwen, dat door extremisten  
geschonden is, weer op te bouwen en samen te werken 
aan een betere toekomst.

Bron: www.marrakeshdeclaration.org

Rotte appels en opslag van energie

Wetenschappers van het Technologisch Instituut van 
Karlsruhe zijn erin geslaagd om uit gedroogd appelafval 
koolstofmateriaal te ontwikkelen dat uitstekende elektro-
nische eigenschappen blijkt te hebben als negatieve 

elektrode in een sodiumbatterij (daarin kunnen voorra-
den energie worden opgeslagen) De testbatterij bleek na 
1000 laadbeurten nog bijzonder krachtig en stabiel.

Volgens de onderzoekers kan de nieuwe technologie niet 
alleen de energietransitie ten goede komen, maar ook 
een goede oplossing zijn voor de huidige verspilling van 
appels. Appels die niet perfect van vorm zijn of rotte plek-
ken vertonen worden nu nog vaak weggeworpen omdat 
ze te snel rotten om in diervoeder gebruikt te worden.  
        
Bron: MO Magazine, 25-02 -2016

Moeizame strijd tegen HIV in Peru

De preventie van HIV laat in Peru nog veel te wensen over, 
met name omdat de staat de genomen maatregelen  
nauwelijks uitvoert. Zo blijkt uit statistieken dat slechts 
50% van de personen met HIV op de hoogte is van zijn of 
haar diagnose. Terwijl volgens de gegevens van het epide-
miologisch tijdschrift tot september 2015 in Peru  
minstens 59276 mensen besmet waren met het virus en 
er 33535 mensen aids zouden hebben.

Het is een alarmerende situatie. De weinige behande-
lingsposten bevinden zich in de hoofdstad en zijn dus 
nauwelijks toegankelijk voor patiënten uit het immens 
grote binnenland. De behandeling is weliswaar gratis, 
maar ze is weinig effectief omdat er weinig tot geen aan-
dacht besteed wordt aan bewustwording, preventie en 
zelfdiscipline. De mensen staan wantrouwend tegenover 
voorbehoedsmiddelen en ze zien het belang er niet van 
in. Homo’s worden erg gediscrimineerd en de schuld voor 
de verspreiding van het virus wordt vaak bij hen gelegd. 
Men is niet op de hoogte van het feit dat het virus ieder 
mens kan besmetten, ongeacht zijn of haar sekse of sek-
suele geaardheid. 

Daarbij is de gang van zaken bij de bestrijding van HIV zeer 
bureaucratisch. Zo is vanwege frauduleuze toestanden bij 
het ministerie van Volksgezondheid het ministerie van  
Financiën nu voor 50 % verantwoordelijk voor de beste-
ding van de gelden. 

Al deze factoren maken het onwaarschijnlijk dat de Peru-
aanse regering de mondiale normen van 2020 gaat halen. 
Die gaan ervan uit dat in dat jaar over de gehele wereld 
90% van de patiënten van hun diagnose op de hoogte 
moet zijn, dat 90% van hen in behandeling moet zijn en 
dat bij 90% van de behandelde groep het virus onder con-
trole (undetectable) moet zijn.

        
        
Bron: Signos; Bartolomé de las Casas, Lima, dec. 2015
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eerste communie
Op zondag 17 april zullen Julia, Floor en Mijke in onze 
gemeenschap hun eerste communie doen.   
De afgelopen maanden zijn de meiden met hun ou-
ders/verzorgers 5 keer bij elkaar gekomen om stil te 
staan bij wat het betekent om bij Jezus te horen.  
Iedere bijeenkomst luisterden we naar een mooi ver-
haal, zongen we liedjes en gingen knutselen. In onze 
Cello- ruimte stapten we keer op keer door een andere 
poort. Achter die poort werkten we samen aan het 
land van God. Dat is een land waar veel mensen zich 
thuis voelen. Mensen die allemaal anders en bijzonder 
zijn.  In dit land staan mensen stil bij alle mooie en 
goede dingen om hen heen, maar er is ook plaats voor 
wat niet mooi en fijn is. We ontdekten bovendien dat 
God er altijd voor ons is. Dat is heel fijn maar betekent 
niet dat we zelf niets meer hoeven te doen! 
Op 17 april gaan Julia, Floor en Mijke samen met ons 
aan tafel om voor de eerste keer te breken en delen in 
de naam van Jezus. Dat doen we in een speciale viering 
samen met alle kinderen van de kinderkerk. Het land 
van God is een land waar kinderen welkom zijn… dat 
zullen we op 17 april zeker vieren met elkaar!

Franneke Hoeks & Han van Uden     
Voorbereiding Eerste Communie

Van 9 tot en met 17 april organiseren wij een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Deze inzameling is de afsluiting 
van het eerste-communieproject. Doet u mee?

Ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Zo’n 85.000 klanten krijgen van de voedselbanken 
een steuntje in de rug in een periode waarin ze het financieel heel slecht hebben. Het streven is om wekelijks een  
gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin.   
Met het voedsel dat gedoneerd wordt bereiken de voedselbanken momenteel zo’n 4% van mensen die in armoede  
leven. Dat is een druppel op de gloeiende plaat, maar voor veel mensen van groot belang.

Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. U kunt uw levensmiddelen inleveren bij Dagcentrum Cello,  
Van der Eygenweg 1, doordeweeks van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.      
En verder tijdens de vieringen van de San Salvatorgemeenschap op zaterdag 9 en 16 april van 18.00 tot 20.00 uur  
en zondag 10 en 17 april van 10.00 tot 12.00 uur.
De inzamelingsactie ‘Iedereen aan tafel’ is een gemeenschappelijk initiatief 
van Cello Dagcentrum de Eygenweg en de San Salvatorgemeenschap.

iedereen aan tafel

Boodschappenlijstje:

Groenten of fruit in blik of pot  
Pasta 
Couscous    
Rijst    
Peulvruchten in blik 
Jam 
Koffie 
Thee   
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de vakantieactie georganiseerd wordt vanuit het Noodfonds?  en de kerstactie los staat van het Noodfonds?

we hierbij willen stilstaan? …. (U hoort hier nog van.) 

we de laatste jaren meer geld uitgegeven hebben dan dat er ontvangen werd?

de vakantie actie van 2015 € 9600,-- heeft gekost en dat er ruim € 3000,-- aan inkomsten tegenover stond?

we het roer dus moeten gaan omgooien?

we vorig jaar ook € 3700,-- uitgegeven hebben aan gewone aanvragen voor mensen in acute nood?

het Noodfonds dit jaar 25 jaar bestaat?

WIST U DAT......

we nog steeds graag blijven delen met de mensen in nood in onze omgeving?

het t.n.v. Jan Schoutenstichting–twee  is?

het rekeningnummer nog steeds is: NL 23 INGB 0005 9626 81?

u nog steeds, ook periodiek als u dat wilt, geld kunt storten?

de mensen voor wie dit allemaal  bedoeld 
is hier heel erg blij mee zijn?

er steeds meer mensen in de knel zitten?

en we dat bij de aanvragen aan het Noodfonds merken?

NOODFONDS NOORD

Meditatie in de Stilteruimte
Bij binnenkomst op zondagmorgen in Cello heeft u wellicht weleens de witte bordjes 
zien hangen met ‘Stilteruimte ->.’  In deze ruimte in de rechtergang van Cello  
- de kosters of gastvrouwen wijzen u graag de weg - kunt u voorafgaand aan de viering 
deelnemen aan een stille meditatie. Om tien uur beginnen we met tekst of muziek, 
waarna we in stilte bij elkaar zijn. In oktober vorig jaar zijn we hiermee begonnen,  
en elke week is er weer een heel aantal deelnemers dat aanschuift in de kring.    
           
Van harte welkom, elke zondagmorgen om 10.00 gezamenlijk begin met het aansteken 
van de kaars en met een tekst of muziek. Maar ook na aanvang kunt u gerust nog  
binnen komen. Om 10.25 sluiten we af en gaan we naar de viering. 

Clazien Pulles, Jeanne Bernsen en Mignon van Bokhoven

‘Stilte stelt geen vragen, maar koestert het verlangen. Kom toch, je wordt verwacht.’
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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’.

Voorafgaand aan de viering 's zondags is het 
mogelijk om vanaf 10.00 uur deel te nemen 
aan een stilte-meditatie.

bijzondere momenten
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Gerard van Laanen                    geboren   22-08-1946  overleden  02-02-2016    
Harry Arts                           geboren   02-01-1953  overleden  04-02-2016

We verwelkomen in onze gemeenschap          
Hedin Wanders      gedoopt op 6 maart 2016

APRIL   

Woensdag 6 april 10.00-12.00 uur   
Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen

Donderdag 7 april 19.30 uur    
Openbare vergadering van de Adviesraad

Zondag  10 april 12.30 uur    
Concert Ratatouille

Woensdag 13 april 19.30 uur    
Algemene Ledenvergadering  van de Vereniging San Salvator in 
Beweging

Donderdag 14 april 20.00-21.30 uur   
Bijbelse ontdekavond

Zaterdag 16 april 17.00 uur    
Eten in de Schaapskooi|Beethovenlaan 1, Rosmalen

Zondag 17 april 10.30 uur     
Viering Eerste Communie (samen met Kinderkerk)

Maandag 18 april 19.00 uur    
Zin in Film|Verkadefabriek

Zaterdag 23/24 april en 30 april/1 mei    
na de viering gesprek over identiteit

   
MEI   

Woensdag 4 mei 10.00-12.00 uur   
Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen

Donderdag 5 mei 10.30 uur    
Viering Hemelvaart

Zondag  15 mei 10.30 uur     
Viering Pinksteren

Zondag  15 mei 11.00 uur    
Kinderkerk

Woensdag 25 mei 20.00-21.30 uur   
Bijbelse ontdekavond

Zaterdag 28 mei 17.00 uur    
Eten in de Schaapskooi|Beethovenlaan 1, Rosmalen

AGENDA


