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Elk blad ademt de boom tot leven
GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie

mens worden

gedragen door vriendschap
verbonden in liefde
het leven vierend

‘Mens worden’ is het thema van de Advents-

tijd en van Kerstmis.
Het heeft te maken met die prachtige zin uit het
Johannes-evangelie: Het Woord is mens geworden.
Al vanaf het begin was er Woord: het woord dat
licht bracht, leven, steeds opnieuw.
Er waren mensen in wie dat licht zichtbaar was,
mensen die opnieuw leven brachten als het leven
geweken leek. In Jezus was het licht zo sterk, dat
Johannes hem het Licht noemt.
In hem werden woorden vol belofte waar. Het
Woord dat gestalte krijgt in deze mens onder
de mensen. De nieuwe wereld die werkelijkheid
wordt, waar hij verschijnt.
We hopen dat de verhalen over hem ook ons meer
mens maken. Ons dichter brengen bij onze bestemming.
Voor mij heeft mens worden niet alleen te maken met ons als individu, maar ook met onze
geloofsgemeenschap als geheel. Hoe kunnen we een gemeenschap zijn die licht uitstraalt?
Het is een spannende tijd voor ons als San Salvator in Beweging. Het vertrek van Mignon was een
groot verlies voor de gemeenschap. Bovendien waren er toen nog maar twee pastores: Franneke
en Jack. Ook in het Bestuur en de Adviesraad ontstond een aantal vacatures door het vertrek van
waardevolle mensen. Dat roept onvermijdelijk de vraag op: hoe nu verder?
Hoe voorkomen we dat we stil vallen? De neiging is groot om je dan maar terug te trekken naar
binnen. Er alleen nog te zijn voor de mensen van de gemeenschap. Geen nieuwe dingen meer te
doen. Maar het licht dat wij ontvangen in vieringen of door elkaar te ontmoeten en samen te
werken, is er niet alleen voor onszelf.
												>>>
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Het is belangrijk om het licht te blijven doorgeven aan nieuwe generaties, om het licht uit te
stralen vanuit Ordune naar Orthen, om mens onder de mensen te zijn op plaatsen waar het donker is in onze samenleving.
Daar hebben wij u als lid van de gemeenschap voor nodig. Samen zien we beter waar mensen
het moeilijk hebben, samen zien we mogelijkheden.
De Adventstijd is een tijd van bezinning, tijd om te beseffen hoe we mens onder de mensen
kunnen zijn, hoe we licht kunnen brengen, ons geschonken door het Licht.
We zien uit naar gesprekken met u over dat Licht/licht en hopen dat u zich wilt inzetten IN en
namens de gemeenschap.
Zelf ben ik tijdelijk weer lid van het Pastoraatsteam geworden tot er structurele oplossingen zijn
gevonden.

Op de kerk in Heerewaarden stonden deze beelden in de adventstijd op de kerk.
Een bijzondere manier om bij het dorp de verwachting van Kerstmis op te roepen.
Ik wens u een goede Adventstijd toe en een zalig Kerstmis,
mede namens Jack Steeghs en Franneke Hoeks
Gepke Kerssen

Berichten over wel en wee
In de weekendvieringen en in de Salvatoriaan staat regelmatig informatie over
persoonlijke zaken. Soms sturen we ook een mail naar alle leden. Dat gebeurt tot nu toe
bij (ernstige) ziekte of overlijden. Hoe komt zo’n mail tot stand?
De betrokkene zelf, of diens familie, kan contact opnemen met iemand van het bestuur
met de vraag of er een persoonlijke mail naar alle leden kan worden gestuurd.
We doen dit uiteraard alleen na instemming van de familie.
Ard Nieuwenbroek
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Kerstactie 2017
Mens worden . . . . . .
Bij het thema, dat dit jaar is gekozen voor de
Kersttijd, denk ik eraan hoe fijn het kan zijn dat
je bijvoorbeeld boodschappen kunt doen voor een
zieke buurvrouw. Het geeft voldoening omdat je
ervaart dat je een beter mens wordt als je aandacht hebt voor de ander. En juist in de Kersttijd
realiseer je je nog meer hoeveel mensen behoefte
hebben aan een beetje aandacht.
Wij nodigen u daarom uit om een Kerstpakket
te maken voor mensen die het zo nodig hebben
verrast te worden, omdat ze grote zorgen hebben,
een dierbare verloren hebben of zich erg eenzaam
voelen. Het zal u een goed gevoel geven iemand of
een gezin blij te maken met een mooi pakket voor
de feestdagen.
Met onze Kerstactie willen wij bijdragen aan een
vredige Kersttijd en vertrouwen voor die mensen,
die dit jaar een steuntje in
de rug zo hard nodig
hebben. Wij werken
hiervoor samen met
Juvans, afdeling Maatschappelijk Werk Den
Bosch Noord.
Zij leveren ons adressen aan.
Hierbij leest u hoe u zich kunt aanmelden. Wij
verzoeken u tevens aan te geven wat voor soort
pakket u wenst te maken: voor een gezin, voor
een alleenstaande, voor een alleenstaande ouder
met kind(eren) of voor een echtpaar.

Om de privacy te waarborgen werken wij met
een code, zodat wederzijds niet bekend is wie de
maker c.q. ontvanger is.

Mogen we dit jaar op u rekenen?
Wij verzoeken u zich aan te melden uiterlijk maandag 27 november met naam, adres en telefoonnummer op ons e-mailadres :
kerstactiesansalvator.ib@gmail.com
of telefonisch tussen 9.00 en 12.00 uur in
“Ordune”: 06-48645507
of door het strookje onder aan de flyer in de speciale “kerstbus” te deponeren vóór of ná de vieringen in Cello (de flyers zullen 25 en 26 november in
Cello worden uitgereikt).
Iemand van de werkgroep neemt dan contact met
u op om u nader te informeren.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelf een pakket
te maken, dan kunt u de Kerstactie ook financieel
steunen: contant (in de “kerstbus) of door een
bijdrage over te maken op banknummer
NL 20 INGB 000825 4166 t.n.v. Kerstactie San Salvator Den Bosch.
De werkgroep verzorgt dan een pakket op maat.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!
Marie-Louise Bonneke

Ratatouille benefietconcert
Staat het al in je nieuwe agenda?
Ratatouille, een benefietconcert ten bate van de San
Salvatorgemeenschap. Zondag 28 januari 2018,
aanvang 12.30 uur tot ongeveer 15.00 uur.
Locatie: Dagcentrum Eygenweg, Van der Eygenweg 1 ’s-Hertogenbosch.
Het concert wordt verzorgd door geschoolde en minder geschoolde (muziek)amateurs vanuit en van buiten de San Salvatorgemeenschap. Er is nog plaats voor muzikanten en musici,
tovenaars en goochelaars, dans en ballet.
Je kunt jezelf daarvoor opgeven tot 14 december bij Jan Wijgers,
mail: janwijgers@gmail.com, tel. 06 86 30 319 .
Toegang: gratis. Uitgang: donatie.
Komt dat zien en vooral: horen!
Hans Waegemakers
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WERELDWIJD -WEB
Werkgroep Wereldwijd

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

Reizen naar Israël/Palestina

Israël

Van 14 tot 17 september j.l. vond in Madaba (Jordanië) een conferentie plaats
met als onderwerp: Theologie van de Pelgrimage. Een en twintig theologen
Palestina
deden er aan mee, alsmede toerismewetenschappers en reisorganisaties uit 9
landen. De bijeenkomst werd georganiseerd door 2 christelijke organisaties die
in Bethlehem(Palestina) zijn gevestigd.
Jaarlijks bezoeken ongeveer 2 à 3 miljoen christenen Israël/Palestina. Zij zijn gemiddeld slechts 4 uur in de bezette gebieden, voornamelijk als ze in de rij staan
bij de Geboortekerk in Bethlehem.
De deelnemers aan de conferentie deden via een brief een oproep aan alle
christelijke kerken om meer ontmoetingen te organiseren tussen Palestijnen,
Palestijnse christenen en de pelgrims die het Land bezoeken.
Al in 2009 deden Palestijnse christenen met de publicatie ‘Kom en zie!’ een
klemmend beroep op de kerken om een ander type pelgrim te worden. Pelgrims
zouden zonder blinddoek door het Land moeten gaan. Op 12 juni 2017 werd de
urgentie van deze oproep aangescherpt met een brandbrief aan de christelijke
kerken wereldwijd: ’Kom ons te hulp, wij christenen in het heilige Land staan op
het punt ten onder te gaan’.
Meer weten: De engelstalige brief aan de kerken is te vinden op de site van
Kairos-Sabeel NL. Een impressie van de conferentie op:
www.nieuwwij.nl/opinie/pelgrimeren-naar-israel-en-palestina-nu-alles-duister-wordt/
Bron: Kairos-Sabeel NL; oktober 2017

Vluchtelingen vast op eiland Manus

Op het eiland Manus (behorend tot Papoea-Nieuw-Guinea) worden ruim 600
Papoeabootvluchtelingen in een kamp vastgehouden. De Australische regering financiert
Nieuw-Guinea
het kamp omdat zij wil voorkomen dat deze vluchtelingen de oversteek maken
naar Australië.
De Jezuïeten in Australië hebben zich aangesloten bij een oproep vanuit verschillende mensenrechtenorganisaties. Zij verzoeken de Australische overheid
deze gestrande groep mensen over te brengen naar Australië, zodat zij hun
herhuisvesting en asielverzoek in veiligheid en in waardigheid kunnen afwachten.
Nieuw Zeeland heeft zich inmiddels bereid verklaard 150 van deze vluchtelingen
op te nemen, maar stuitte op fel verzet van de Australische overheid die bang is
dat de vluchtelingen via deze route alsnog naar Australië komen.
De woordvoerster van de Jezuïeten vindt dat de Australische regering de eigen
politieke belangen boven mensenlevens en menswaardigheid stelt. En dat dit
ten koste gaat van mensen die in hun eigen land vervolgd werden. Zij zegt: ‘we
spreken over het redden van mensen op zee, maar laten hen vervolgens wel in
detentie-kampen omkomen’. De vluchtelingen op Manus zijn voor hun drinkwater
afhankelijk van regen- en grondwater, want de reguliere watervoorziening is afgesloten. Zij krijgen nauwelijks te eten en er zijn sinds kort ook geen medische
voorzieningen meer.
Bron: Independent Catholic News; november 2017
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10ergroep
Samen gezellig een avondje eten, een spelletje doen en een beetje praten. Daar
staat de tienergroep voor. Sinds kort gaan mijn twee oudste kinderen om de twee
maanden op zaterdagavond naar deze groep. Die is gericht op oudere kinderen uit
de groepen 7 en 8 van de basisschool en klassen 1 en 2 van de middelbare school.
Kinderen die te oud zijn voor de kinderkerk op zondagochtend maar niet naar de
gewone viering willen. Het is nog maar een paar keer geweest en het moet nog allemaal een beetje groeien maar ze vinden het
leuk.
De combinatie van samen koken en een spel
doen met daarbij dieper ingaan op een actueel
of religieus onderwerp werkt goed. In november gaan ze bijvoorbeeld pepernoten bakken
en praten over de ‘zwarte pieten-discussie’.
Wil je kind meedoen? Neem dan contact op
met:
Jack Steeghs, steeghsjack@gmail.com, 0626989411
Resterende data seizoen 2017/2018:
Zaterdag 24 februari 2018, 18.00 – 21.00 uur (Vasten)
Zaterdag 26 mei
2018, 18.00 – 21.00 uur (Pinksteren)
Een eventuele 5e activiteit wordt een andersoortige activiteit, ergens in de 		
loop van het seizoen
Jorien Bartelet

Noodfonds: wijziging tenaamstelling
Onlangs is de Jan Schoutenstichting opgeheven. Het Noodfonds Noord was hiervan
tot de opheffing formeel een nevenactiviteit. In de praktijk was de parochie San
Salvator ervoor verantwoordelijk en tegenwoordig is dat onze gemeenschap San
Salvator in Beweging. Als gevolg van de opheffing is het Noodfonds voortaan ondergebracht bij de SSiB. In de praktijk verandert er hierdoor één ding: de tenaamstelling bij onze bank. Het banknummer is niet veranderd!
Dus voor giften (warm aanbevolen, zowel voor hulpbehoevenden door het jaar
heen als ten bate van de Vakantie-actie in de zomertijd) zijn dit de gegevens:
IBAN: NL23 INGB 0005 9626 81 ten name van Noodfonds SSiB.
De SSiB heeft de ANBI status, dus ook giften aan het Noodfonds zijn en blijven
fiscaal aftrekbaar!
Wilton Desmense
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Gelezen
Sapiens, Een kleine geschiedenis
van de mensheid,

cessen geboekt die het leven veraangenamen
of verlengen, maar ook het horrorscenario van
het einde der wereld en zelfs van onze mensensoort dichterbij gebracht. We bewegen ons
tussen hemelpoort en helleportaal.
We kunnen dit proces niet meer stoppen.
Hoogstens kunnen we invloed uitoefenen op
de richting ervan. De belangrijkste vraag voor
onze generatie is daarom: Wat willen we?

van de Israëlische schrijver Yuval Noah Harari, is volgens Barack Obama een belangrijk en
provocerend boek. Bill Gates vond het lastig
om het ‘niet in één keer uit te lezen’.
Nederlandse critici waren wat sceptischer.
De Volkskrant (12-04-2014) schrijft dat ‘Harari
ons het grote verhaal over de geschiedenis van
de mensheid wil vertellen, maar daarin
Harari schrijft in begrijpelijke taal en illuschromelijk zijn eigen kwaliteiten overschat.’
De geschiedenis van de mensheid kent, volgens streert zijn betoog met talloze voorbeelden
en treffende anekdotes. Hij sleept je mee in
de schrijver, drie revoluties. Zo’n zeventigzijn denken. Maar hij schrijft ook een verontduizend jaar geleden verdwenen geleidelijk
rustend boek dat apocalyptische perspectieandere bestaande mensensoorten (zoals de
ven niet onbenoemd laat. Op zondagavond is
Neanderthalers) omdat de menmomenteel de VPRO documentaisensoort sapiens een flexibeler
We bewegen ons
re-serie Robo Sapiens te zien, waartaalgebruik ontwikkelde (cogtussen hemelpoort
in huidige wetenschappelijke en
nitieve revolutie). Dankzij deze
en helleportaal.
technologische ontwikkelingen met
ontwikkeling konden mensen
haar successen én ambivalenties in
complexere handelingen verrichten en ook beter samenwerken. En er ontstond beeld zijn gebracht. Harari’s beschouwingen
openheid om verhalen, dromen en mythes met zijn zeker geen luchtfietserij. Inmiddels heeft
de schrijver al een verontrustend vervolg
elkaar te delen. Daardoor konden mensen die
gepubliceerd: Een kleine geschiedenis van de
elkaar niet kenden zich toch met elkaar vertoekomst.
bonden voelen.
Rond 9000 voor Christus vond ‘de grootste
zwendel van de geschiedenis plaats’, beweert
Harari, namelijk de overgang van een samenleving van verzamelaars en jagers naar een
agrarische samenleving. Er konden weliswaar
meer mensen gevoed worden, maar het leven
werd er voor de individuele mens niet gemakkelijker op. Ook waren de samenwerkingsverbanden die, als gevolg van deze ontwikkeling
ontstonden, lang niet altijd egalitair. Maar het
Yuval Noah
tij was niet meer te keren. De mensheid was
Hariri
afhankelijk geworden van wat zij zelf in het
leven had geroepen.
Sapiens, een
Ditzelfde proces speelde zich in verhoogde
mate af tijdens de derde, de wetenschappelij- kleine
ke revolutie, die omstreeks de 17e eeuw begon geschiedenis
van de
en nog steeds voortduurt. De basis van die
mensheid.
revolutie is een bijna religieus geloof in technologie en onderzoeksmethodes.
uitgever:
Waar staan we nu? , vraagt Harari zich af.
Thomas Rap 2017
Wetenschap en technologie hebben veel suc-
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Een gastvrije gemeenschap

San Salvatorcafé

Het is nu ongeveer zeven maanden
geleden dat wij als San Salvatorgemeenschap onze intrede deden in Ordune. Een gebouw van Zayaz waarin wij
enkele ruimtes hebben gehuurd. We houden daar kantoor,
we komen er met werkgroepen bij elkaar en houden daar
het sociaal café.
In dit voormalige kantoor van Zayaz zijn een flink aantal
appartementen gemaakt voor één en soms twee personen.
Met medewerking van Zayaz zijn we een project begonnen om met een groepje gastvrouwen komende uit onze
gemeenschap een soort van gastvrije ruimte te creëren.
Een plek waar mensen iedere dag kunnen komen voor een
kopje koffie en een praatje.
Om de volgende reden trok dit project ons destijds (en
nog) erg aan: wij vinden het belangrijk dat wij als San
Salvatorgemeenschap open en gastvrij zijn.
De oude vormen van kerk-zijn met een gesloten structuur, hebben wij achter ons gelaten. De nieuwe situatie
biedt geweldige mogelijkheden om twee kernwaarden
van onze gemeenschap te verwezenlijken: openheid en
gastvrijheid.
Kunnen wij als kleine gemeenschap van betekenis zijn
voor mensen onderweg? Wij denken van wel. Wij geloven daarin. Wij kunnen mensen een plek bieden, waar
zij even op verhaal kunnen komen. Wij kunnen naar hun
verhalen luisteren, met hen meevoelen in lief en leed en
misschien iets betekenen voor hen. Soms door middel van
diepgaande gesprekken, vaak ook door het gesprek juist
luchtig te houden. Al naar gelang daar behoefte aan is.
Elke woensdagochtend van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur
is er de mogelijkheid om bij ons binnen te lopen en een
luisterend oor te vinden. Zowel voor de bewoners van de
appartementen als voor mensen uit onze gemeenschap en
daarbuiten.
Iedereen is welkom, zonder uitzondering, want wij zijn
gewoon uw medemensen, niet meer en niet minder.
Wij zien naar u uit.

Drie keer hebben mensen
uit onze gemeenschap verteld over hun
passie: Cor Rademaker met een boeiend
verhaal over Erasmus, Mieke Schrieks
met een inspirerende bijdrage over haar
reizen naar Santiago.
Ikzelf mocht vertellen over de Hervorming in Nederland, wat uitliep op een
gesprek over hervormingen binnen onze
eigen geloofsgemeenschap.
De deelnemers aan het café waren
enthousiast, de bijeenkomsten smaken
naar meer.

Omdat er in november al andere activiteiten binnen de gemeenschap op de
agenda staan (Dienstenveiling, Ledenvergadering, een voorstelling over Jonah)
en de feestmaand december ook druk is,
gaan we in januari verder.
Augustinus en de psalmen zullen onderwerp zijn van gepassioneerde vertellers
die ons graag mee willen nemen in hun
passie.
Als u ook zin hebt om iets te vertellen
over uw passie, of iemand kent met een
bijzonder verhaal, laat het me weten!
Gepke Kerssen
gepkekerssen@hetnet.nl

Iet Bakx en Forra van Reijswoud
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Voor uw agenda:
Nacht van de Hoop
in de Paasnacht van 2018!
In de nacht van 31 maart op 1 april 2018
organiseert Melodiek in samenwerking met de
pastoraatsgroep en de Protestante Gemeente de
‘Nacht van de Hoop’.
Wij willen in deze nacht aandacht besteden aan
initiatieven en projecten die hoop geven aan
inwoners van ‘s-Hertogenbosch. Denk bijv. aan de
mensen van Vluchtelingenwerk, het Inloopschip,
Amnesty, initiatieven op het gebied van duurzaamheid, kunstzinnige initiatieven. We zijn erg blij dat
we dit kunnen organiseren vanuit de Grote Kerk
en met het feit dat mensen vanuit de Protestante
Gemeente met ons optrekken!
Wat gaat er gebeuren?
De Nacht van de Hoop sluit aan op de Paaswake
die in onze gemeenschap -net als in de Grote Kerkop de eigen vertrouwde manier wordt gevierd.
Er zal vanaf 23:00 tot 02:00 uur in de Grote Kerk
een programma zijn met -hopen wij- presentaties,
interviews, films misschien en zang natuurlijk!
Een kleine commissie is bezig om dit programma
voor te bereiden. Er zijn plannen om zoveel mogelijk mensen uit de stad hierbij te betrekken.
Vanaf 02:00 tot 06:00 uur denken we aan een
meer meditatief programma, met teksten, muziek,
eventueel een film.
Om 06:00 uur gaan we het Bossche Broek in om
het licht te zien worden en naar de vogels te luisteren en natuurlijk sluiten we af met een gezamenlijk Paasontbijt!
Vrijwilligers gevraagd!
We zullen een aantal helpende handen nodig
hebben. Denk aan mensen die bij de deur staan en
bezoekers ontvangen, hulp bij inrichten en opruimen en bij de catering…
Hiervoor volgt in een later stadium een meer concrete oproep, maar u kunt er alvast over nadenken!
U hoort nog van ons….
Franneke Hoeks, Hans Waegemakers, Gonnie van
Osta, Johan van Gemeren en Machteld Terlingen.

Geloven
in de (post)
moderne
tijd!?
Als u dit leest is
de leergang van De Zinnen bijna voorbij. Onder
de noemer ‘geloven in de (post)moderne samenleving’ organiseerde de Zinnen samen met de
San Salvator deze leergang van
8 stevige filosofie- en theologiecolleges.
Wat is het bijzonder om met 8 tot 10 mensen
wekelijks in de Grote Kerk om de tafel te zitten
en te luisteren naar gedachtegangen die hun licht
laten schijnen over de moderne samenleving en de
plaats van geloven en religie daarin.
De positie van de gelovige is moeilijk geworden in
de samenleving. Honderd jaar geleden was geloven de normaalste zaak van de wereld.
Anno 2017 ben je als gelovige eerder uitzondering
dan regel. In de eerste vier colleges bekeken we
deze verschuiving vanuit de filosofie.
In tijden dat religie samenvalt met de gemeenschap is geloven vanzelfsprekend. Niet geloven of
vragenstellen bij geloof bestaat gewoonweg niet.
Met de ontwikkeling van het denken komt het
denkende subject steeds meer centraal te staan.
Langzaam maar zeker wordt religie vanuit het denken bevraagd en onder kritiek gesteld.
Filosofen als Marchel Gauchet, Charles Taylor en
Richard Kearney hebben zich over deze ontwikkeling gebogen, ieder vanuit een geheel eigen
invalshoek.
Vanuit deze filosofische onderbouwing stonden in
het tweede deel van de leerroute een aantal
theologen centraal die zich bezighouden met de
vraag wat geloven in deze tijd kan betekenen.
We maakten kennis met Rowan Williams,
Catherine Keller en Kathryn Tenner. In het laatste
college van deze reeks zal Erik Borgman te gast
zijn. We hebben nog twee colleges te gaan als
ik dit stukje schrijf. De colleges dagen me uit en
zetten me aan het denken. Ik beloof dat ik in de
volgende Salvatoriaan iets zal delen van het theologische blok van deze reeks.
Franneke Hoeks
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Rooster vieringen San Salvator, Advent en Kerst 2017
Thema: mens worden
Locatie: dagcentrum Cello, van der Eygenweg 1 ‘s-Hertogenbosch
Advent
--Zaterdag
2 december 19.00 uur 1e Advent
					

Thema: ‘Mens worden met je oren en ogen wijd open’
Voorganger: Franneke Hoeks

-Zondag
3 december 10.30 uur 1e Advent
						

Thema: ‘Mens worden met je oren en ogen wijd open’
Koor: De Cantorij, Voorganger: Franneke Hoeks

-Zaterdag
9 december 19.00 uur 2e Advent Thema: ‘Mens worden doe je samen’
						
Voorganger: Mignon van Bokhoven
-Zondag
10 december 10.30 uur 2e Advent Thema: ‘Mens worden doe je samen’ Koor: Melodiek,
						
Voorganger: Mignon van Bokhoven
-Zaterdag
16 december 19.00 uur 3e Advent Thema: ‘Mens worden in een nieuwe wereld‘
						
Voorganger: John Parker
-Zondag
17 december 10.30 uur 3e Advent Thema: ‘Mens worden in een nieuwe wereld’ 			
						
Koor: De Cantorij, Voorganger: John Parker
-Zaterdag
23 december 19.00 uur 4e Advent, meditatieviering Thema: ‘Mens worden vol verwach		
						
ting’ Voorganger: Franneke Hoeks
Kerst
-Zondag
24 december 10.30 uur GEEN VIERING
-Zondag

24 december 17.00 uur Herdertjesviering Voorganger: Franneke Hoeks

-Zondag
24 december 19.30 uur Kerstavond Thema: Mens worden onder een open hemel Koor:
						
De Cantorij, Voorgangers: Jack Steeghs en Gepke Kerssen
-Zondag
24 december 22.00 uur Kerstavond Thema: ‘Mens worden onder een open hemel’
Koor: 							
Melodiek, Voorgangers: Jack Steeghs en Gepke
Kerssen
-Maandag
25 december 10.30 uur Kerstmorgen Thema: ‘Woord van liefde: mens geworden’ Koor:
							De Cantorij, Voorganger: Mignon van Bokhoven
-Zaterdag
-Zondag

30 december 19.00 uur GEEN VIERING
31 december 10.30 uur GEEN VIERING

-Zondag
31 december 19.00 uur Oudejaarsviering Thema: ‘Mens worden: groeien’ Voorgangers:
					
John Parker, Maria van den Dungen en Corrie Dansen
-Maandag

1 januari 2018 GEEN VIERING

-Zaterdag
6 januari 2018 19.00 uur Driekoningen Thema: Mens worden: ‘een ster volgen en een 		
					
boon vinden’ Voorganger: Ard Nieuwenbroek
-Zondag
7 januari 2018 10.30 uur Driekoningen Thema: Mens worden: ‘een ster volgen en een 		
					
boon vinden’ Koor: De Cantorij, Voorganger: Ard Nieuwenbroek
Hierna weer elk weekend als vanouds twee vieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.30 uur.
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Stiltemeditatie

Praktische info Stiltemeditatie
San Salvator
Op zondagochtend vanaf 10:00 uur is er gelegenheid voor een Meditatie in Stilte.
U kunt daar vrij in- en uitlopen tot 10:25 uur.
Het is een stiltemoment voorafgaand aan de
viering.
Als u binnenkomt in het gebouw van Cello bevindt de ruimte zich in de rechtergang, beneden
rechts van de trap.
U bent iedere week welkom.
Wie als eerste in de ruimte binnenkomt kan een
kaars aansteken en dat is eigenlijk al genoeg. Je
moet dan wel besloten hebben om tien uur in
Cello aanwezig te zijn. Het is wel goed om van
tevoren af te spreken wie er als eerste zal zijn.
Voor de stiltemeditatie is er verder maar een minimum aan voorwaarden nodig: een ruimte – en
die is er – een kaars om aan te steken en de bel
om met een tikje aan te geven dat het 5 minuten
voor half 11 is. Een korte meditatieve tekst uitdelen mag ook maar is niet per se noodzakelijk.
Het gaat in de eerste plaats om samen de stilte
te beleven. Stilte is zeer gemeenschapsvormend
en een van de peilers van onze San Salvatorgemeenschap.
De weinige praktische dingen lossen zich wel op,
zolang er mensen blijven komen, die deze behoefte aan stilte-ervaring willen voeden.
Samen de stilte beleven gebeurt in alle vrijheid
en kan nooit verplicht worden. Maar je kunt elkaar wel stimuleren om het gaande te houden.
Dat wilde ik met dit stukje even aangeven. Stilte is een voedingsbodem voor ons allemaal. Maar
een tekst kan wel helpen. Ik vond een mooie verwoording hoe belangrijk stilte is in het boek van
Haenim Sunim:
‘Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor
neemt’.
‘Als je het druk hebt, als je je altijd opgejaagd
voelt, als zorgen door je hoofd vliegen,als de
toekomst somber en onzeker lijkt, als je gekwetst bent door iets wat iemand heeft gezegd,

doe dan even langzaamaan, ook al is het maar
een momentje.
Breng heel je bewustzijn
naar het heden en haal
diep adem… in stilte…
Wat hoor je? Hoe voelt je
lichaam aan? Hoe ziet de
lucht eruit?
Pas als we langzaamaan
doen, kunnen we eindelijk onze relaties, onze
gedachten en onze pijn zien. Als we langzaamaan doen, raken we niet zo gauw verstrikt. We
kunnen een stap opzij doen en waarderen om
wat we zijn. De stilte voedt en bouwt ons op.
De gezichten van onze familie en collega’s, die
misschien wel eens bij haast en stress willen helpen, het landschap waar we elke dag doorheen
komen maar vaak niet zien, de verhalen van onze
vrienden waaraan we geen of te weinig aandacht
schenken, – in de stilte van de pauze wordt de
totaliteit van ons wezen en onze persoon zachtjes onthuld.
Deze vorm van Wijsheid is niet iets waar we ons
best voor moeten doen. Die komt zelfs van nature als we langzaamaan gaan doen en gaan opmerken wat er altijd al was. Als we steeds meer
gaan opmerken in het huidige moment, komen
we tot het diepere besef dat er zich een stille
toeschouwer in ons bevindt. In de fundamentele
stilte is die stille toeschouwer getuige van alles
in ons en buiten ons. Stimuleer deze stille toeschouwer. Ontdek waar hij zich bevindt en welke
vorm hij heeft aangenomen. Probeer maar niet
om je hem of haar voor te stellen als iets wat je
al weet. Het is geen weten. Laat al je gedachten
en beelden overgaan in stilte en voel gewoon dat
die toeschouwer zich al in die stilte bevindt. Die
toeschouwer ben jij.
Als je het gezicht van die toeschouwer ziet, heb
je jouw eigen oorspronkelijke gezicht gevonden’.
En dan denk ik meteen: ook het gezicht van onze
San Salvatorgemeenschap in Beweging.
				Frits Bakker
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Dienstenveiling 10 november 2017

17.00 uur. Er heerst een flinke bedrijvigheid in
Cello. Het lijkt chaos, maar het is verre van dat.
De tafels worden verplaatst, broodjes gesmeerd,
koffie en thee gezet, soep opgewarmd, stoelen
geplaatst, installatie getest, inschrijftafels ingericht, kavelbriefjes gesorteerd. Ik kan nog doorgaan. En dat alles in nog geen half uur. TOP.
Wat hebben we toch een prachtige geloofsgemeenschap die letterlijk in beweging komt.
17.45 uur Een gezellige reuring. De gezichten
staan in de lachstand. Het lijkt wel of we op een
voorstelling aan het wachten zijn. Dat is ook zo.
De lachsalvo’s, de tranen van het lachen.
Ik herinner het me nog van vorige jaren.
17.55 uur Iedereen neemt de plaats in en de huishoudelijke regels worden nog even doorgenomen.
We oefenen nog even met het omhoog houden van
de biednummers. Dat gaat goed.
18.00 uur Onze 6e dienstenveiling gaat van start
en wordt door niemand minder dan Leo Soeters
geopend.

Maar toch nog even terug naar vrijdagmiddag
14.00 uur:
Bij Ria zetten we de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’. De geur van banketstaaf dringt
mijn lijf binnen. Heerlijk. Er wordt hard gewerkt
en we zijn op tijd klaar om naar Cello te gaan.
Een kleine spanning maakt zich van mij meester.
Hoe zal het gaan? Het succes van vorig jaar gaan
we zeker niet halen. Daarvan zijn we wel overtuigd. Wat dan wel.
Goed: we zijn weer bij de veiling. Het tijdspad
dat we met Leo hebben doorgesproken wordt prima aangehouden.

De kwinkslagen en lachsalvo’s klinken mij als
muziek in de oren. Zelfs vogelgeluiden dringen tot
mij door. Op sommige momenten wordt er zo hard
gelachen dat er wordt vergeten om te bieden.
We gaan daar volgend jaar voorafgaande aan de
veiling even in oefenen. Hard lachen en daarna
bieden, zodat je na afloop denkt: ‘heb ik daarop
geboden?’
Na afloop krijgt Leo een ovationeel applaus.
Zeer gemeend en oprecht. Dat applaus is
ook voor alle helpende handen die vaak
vergeten worden, maar o zo belangrijk
zijn. De opbrengst schommelt rond de
€ 7.000,- Als het juiste bedrag bekend is,
hoort u daar ongetwijfeld van.
Graag tot volgend jaar. Dan hebben we de
7e veiling. De betekenis van dat getal hoef
ik niemand uit te leggen.
			Werkgroep Dienstenveiling
			Cees van Hoof
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GEVRAAGD

Autovervoer

Al jaren kennen wij vrijwilligers met een auto in onze gemeenschap.
Zij zijn beschikbaar voor hen die niet op eigen kracht naar onze vieringen kunnen komen. Zij kunnen worden opgehaald en na afloop ook weer thuis worden
gebracht. Tot nu toe kan nog steeds aan alle aanvragen worden voldaan dankzij
voldoende vrijwilligers.
Enerzijds kennen we trouwe rijders die hun eigen relatie iedere week heen en
terug brengen. Anderzijds zijn er kerkgangers die niet iedere week komen maar
afspraken hebben met hun vaste vervoerder.
Tenslotte zijn er Salvatorianen die incidenteel vervoer nodig hebben door een tijdelijke handicap door wat voor reden dan ook. Er is dan iemand die incidenteel kan
worden ingezet.
Voor met name dit incidentele vervoer vragen wij mensen zich beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd blijven wij op zoek naar Salvatorianen die bereid zijn om deel te
nemen aan de vervoersdienst.
Een hartelijk dank je wel aan onze vaste vrijwilligers!
Bent u bereid een helpende hand (auto) te bieden,
graag zien wij uw aanmelding op telefoonnummer 06-28857903 of 073-8229028
of pbeckers1@ziggo.nl

Agenda
-Dinsdag

28 november

19.30 uur Cello

Avond over Jona Werkgroep ZIN

-Donderdag 30 november

19.30 uur Cello

Algemene Leden Vergadering

-Zaterdag

2 december

17.00 uur Ordune

Eten in Ordune

-Woensdag

6 december

10.00 uur Ordune

Koffieochtend

-Donderdag 7 december
-Donderdag 14 december

Bestuursvergadering
19.30 uur Cello

Adviesraad

-Zaterdag

13 januari 2018 17.00 uur Ordune

Eten in Ordune

-Maandag

15 januari 2018 19.00 uur Verkadefabriek ZIN in film

-Zondag

28 januari 2018 12.30 uur

Cello

Ratatouille

-Zaterdag

17 maart 2018 middag

Cello

Voorstelling over dementie

Kledingbrengers: bedankt!
Voor de kledinginzameling van Sam/Mensen in Nood op zaterdag 7 oktober j.l. zijn 37
eenheden met een totaalgewicht van 210 kg afgegeven. Meer dan in mei.
Hartelijk dank. En tevens een dankjewel voor de helpers/sters, met name de koster
Johan Wierenga, voor het openen en sluiten van Cello.
Frans Hoitink
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Uitnodiging:
armoedetheater op 2 december in Rosmalen

MELODIEK
45 JAAR ACTIEF

Datum:
Zaterdag 2 december 2017
Locatie:
H. Laurentius Kerk
		
Oude Baan 1, 5242 HT Rosmalen
Aanvang:
20:00 u (Ontvangst vanaf 19:30 u)
Toegang:
Vrije gift na afloop
Aanmelden: omzieners@gmail.com
(Het is niet verplicht, maar wel aan te raden)
Beste mensen,
Graag willen wij u namens Bisschop de Korte uitnodigen voor
onze nieuwste theatervoorstelling, ‘De OmZieners’.
We organiseren deze uitvoering in Rosmalen speciaal voor de
parochies en caritassen in het Bisdom Den Bosch. Wij hopen u
middels deze voorstelling te kunnen enthousiasmeren voor het
organiseren van een uitvoering in uw gemeente.
‘De OmZieners’ wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting; een multicultureel theatercollectief van mensen
die in armoede leven en ervaren theatermakers. Samen maken
en spelen zij professioneel uitgevoerde theaterproducties van,
zo vertelt het publiek, artistieke en inhoudelijk kwaliteit.
Daarmee brengen zij de wereld van armoede in Nederland op
een waarachtige manier en met een gezonde dosis humor, voor
het voetlicht.
‘De OmZieners’ is gemaakt naar aanleiding van het thema compassie. Vragen die wij onszelf hebben gesteld zijn: Wat is nu
eigenlijk compassie? Welke rol speelt compassie in onze participatie-samenleving?
Enkele reacties van toeschouwers:
“De OmZieners moet je niet alleen zien maar vooral ook beleven. Het is een intense, ontroerende voorstelling die onder je
huid gaat zitten. (Coördinatrice sociale wijkteams, Dalfsen)
“Recht uit het hart verbreden en verbinden jullie werelden.”
(wethouder soc. domein, Zwolle)
“Zoveel boodschappen en dieptelagen om op door te denken.”
(Pastor RK Kerk, Raalte)
Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen bij de voorstelling.
Na afloop gaan we graag met u in gesprek. Mogen wij u vragen
deze voorstelling ook in uw omgeving bekend te maken?
Met vriendelijke groet,

Laurens Umans

Joseph Wresinski Cultuur Stichting
Postadres: Da Costastraat 69 - 1053 ZE Amsterdam
www.wresinskicultuur.nl,
www.facebook.com/wresinskicultuurstichting
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Zaterdag 28 oktober
en zondag 29 oktober
luisterde
het jubilerende koor
de weekendvieringen op.

De kerk uit gejaagd?
Nee, zover zal het in Cello zeker niet komen. Onze kosters klagen nooit, maar ze
zijn wel op zondag vanaf goed 9 uur in
touw om alles tiptop te hebben voordat de
viering begint.
Zij vinden het gezellig dat er na de viering
koffie en thee wordt gedronken en met
velen nagepraat. Maar als wij de tijd vergeten en te lang blijven hangen, betekent
het dat hun vrije zondag pas kan beginnen
als wij al lang en breed thuis zijn. Want zij
moeten nog verder opruimen en afsluiten.
En als er eens iets bijzonders is, dan zijn
onze kosters de laatsten die daar geen begrip voor kunnen opbrengen.

Maar laten we zuinig op hen zijn!
Als kerkganger vraag ik om daar eens aan
te denken, want zij hebben ook een privéleven en het is ook hun zondag.
Zouden wij kunnen afspreken dat we op
normale zondagen zorgen uiterlijk om
12.30 uur weg te zijn en elkaar daar aan te
herinneren als het langdurig gezellig blijft?
Want elkaar de kerk uit jagen, dat gaat
niet gebeuren!

Maria van den Dungen
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BIJZONDERE MOMENTEN
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van
Curie Sawit			
Betty van den Berg		

geboren op 26 september 1955
geboren op 13 juli
1963

overleden 11 oktober 2017
overleden 2 november 2017

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.
Voorafgaand aan de viering ‘s zondags is
het mogelijk om vanaf 10.00 uur deel te
nemen aan een stilte-meditatie.
SAN SALVATORGEMEENSCHAP
Ontmoetings- en kantoorruimte
‘Ordune’
Schaarhuispad 131
5231 PP ‘s-Hertogenbosch
tel.: 06-48645507
Bereikbaar op werkdagen
van 09.30 - 11.30 uur
info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl
rek.nr.: NL96 INGB 0006040713
t.n.v. San Salvator in Beweging
MADONNA MET KIND
Henry Moore
‘Alle kunst is religieus,in die zin dat geen
kunstenaar iets zou maken als hij niet geloofde
dat iets in dit leven de moeite
van het verheerlijken waard was.’

De redactie wenst u allen
alvast een goede kerst
en een fijn 2018 toe.

De Salvatoriaan:
Redactie:
Gerard Luijten
Marga van de Koevering
Ton van Iersel-Oomens
Jack Steeghs
Vormgeving:
Vincent Elemans
Kopij graag naar:
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij ‘Ordune’
Uiterlijk zondag 14 januari 2018
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