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Elk blad ademt de boom tot leven

van harte aanbevolen
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geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap
verbonden in liefde
het leven vierend

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

z Algemene ledenvergadering 2012
				
een impressie
z “In gesprek met “ : het koor melodiek

DE GEVIERDE WEERSPIEGELING: GELOVEN VERLICHT
Het thema van de komende Adventsperiode is GELOVEN VERLICHT. Advent is uitzien naar het licht van
Kerstmis, de geboorte van een kind, Hij die redt, Emmanuel, de verlosser. De Advent valt in een periode
waarin de dagen korter worden, de duisternis ons omgeeft. Elk weekend krijgen we evangelieteksten
aangereikt die ons richting geven hoe we in de duisternis kunnen uitzien naar dat feest van licht. Het zijn
aanwijzingen die ons kunnen helpen in en door het leven, om de duisternis van ons bestaan te doorbreken.
De lezingen zijn niet bedoeld als een last, een verzwaring, maar als een verlichting voor het leven.
Tijdens de 1e Advent roept het evangelie ons op om aandachtig in het leven te staan. Al biddend kun je
luisterend open staan voor het leven. Op die manier ontdek je dat het aardse al een afspiegeling kan zijn
van het hemelse.
De 2e Adventszondag worden we gevraagd actief in het leven te staan en je steentje bij te dragen aan de
mensheid en de schepping. Met jouw nabijheid voor de ander en het andere kunnen mensen iets bespeuren van Gods nabijheid.
De week daarop, tijdens de 3e Advent gaat het om keuzes maken om evenwichtig in het leven te staan.
Gaat het om hebben of zijn, durven we te kiezen om te delen en durven we erop te vertrouwen dat enkel
het goede overwint?
Het weekend voor Kerstmis, de 4e Advent, gaat het om te durven vertrouwen en toevertrouwen. Het is een
opgave om vanuit overgave in het leven te staan. Toch is dit de weg waar liefde, goedheid en wijsheid tot
vrucht kan komen, in jou, door jou en met jou.
Wat ons in vier weken wordt aangereikt, daar zijn wij mensen ons hele leven
mee bezig.
Zoals de Advent elk jaar terug komt, zo is het proces van aandachtig, actief,
evenwichtig en met vertrouwen kunnen leven een cyclus in ons bestaan.
Soms lukt het ons, dan weer kunnen we opnieuw beginnen. Maar als het lukt
dan kom je als mens tot leven, rechtop, actief, evenwichtig en vol vertrouwen.
Dan komt niet alleen de mens tot leven, maar komt ook iets van God tot leven
in jou.
God en mens komen zo samen aan het licht. Opnieuw geboren! Kerstmis.
									
>>>
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Voor velen zijn het niet alleen de donkere dagen voor
Kerstmis, maar ook de donkere dagen van Kerstmis.
Velen zijn alleen en eenzaam, voelen de armoede
des te meer of missen een dierbare geliefde. Op dat
moment is het nog geen Kerstmis.
Maar wij hopen en willen vertrouwen dat het voor
iedereen Kerstmis kan zijn.
Wij wensen een ieder verlichting in hun leven,
opdat het eens ook Kerstmis wordt voor u!
namens de pastoraatsgroep,
een hoopvolle Adventsperiode gewenst!
(In de volgende Salvatoriaan:
Welke rituelen zijn ons dierbaar? deel III)

MELODIEK 40 JAAR
In een door Melodiek geheel verzorgde
viering vierden koor en San Salvator
gemeenschap het 40-jarig jubileum van
het koor.
Hulde aan dirigent Hans Waegemakers
en zijn trouwe zangers voor
zoveel uithoudingsvermogen.
Namens ons allemaal, hartelijk dank.

Agapè viering Noord.
Op vrijdag 23 november waren er een veertigtal gasten in de Molukse kerk Sjalom voor
onze jaarlijkse Agapè viering rond het thema
“Voedsel voor iedereen”. Als speciale gast
was de heer Kees van Keulen aanwezig,
Kees is bestuurslid van de Voedselbank
‘s-Hertogenbosch en omstreken.
We begonnen met een korte viering in de
kerkzaal, waar Kees ons boeiend vertelde
over het ontstaan van de Voedelsbanken in
Nederland en hier in de regio. Het brood werd
gebroken en meegenomen naar de zaal waar
de tafels gedekt stonden voor een heerlijke
maaltijd.
Tijdens de maaltijd werden er aan tafel de
volgende vragen ons voorgelegd:
Wat zegt de Voedselbank over onze samenleving?
Hoe zo het voor u/ jou voelen als je gebruik
moet maken van de Voedselbank?
Ook konden vragen aan Kees gesteld worden.
Waarvan voldoende gebruik gemaakt werd.
We sloten de maaltijd af met voorbeden en
lied. We kunnen terug zien op een geslaagde
avond. Zoals gebruikelijk werd er een collecte
gehouden voor de onkosten en de Voedselbank.
De opbrengst € 285,50, alle gevers
bedankt! Ook de ”koks“ bedankt voor
jullie bijdrage.
Oecumenische werkgroep “Noord”.
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De financiën, een jaar verder……………
Omdat je van delen zo rijk wordt.
In de vorige Salvatoriaan hebt u in een korte terugblik van Jos de Ridder kunnen lezen over het reilen en
zeilen van onze gemeenschap in het bijna voorbije jaar. “We”(alle Salvadorianen, vrijwilligers, e.a.) hebben
het best goed gedaan en “we kijken zo ook met vertrouwen naar alle uitdagingen, die de toekomst ons zal
brengen”.
Donderdag 22 november vond de algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering mocht ik
de exploitatie van 2012 t/m oktober en de begroting van 2013 daar presenteren. Voorafgaand hebben wij u
deze documenten, waarin alle opbrengsten en kosten zijn gespecificeerd, toegestuurd. Ongetwijfeld heb u
dan ook gezien dat wij, ondanks een zeer zuinig beleid, voor zowel het jaar 2012 als voor 2013 een begroot
tekort hebben van € 8.503,26 in 2012 en van € 9.825,00 in 2013.
Dankzij de reserve die er bij de Jan Schouten Stichting was, is een buffer van ongeveer € 60.000
opgebouwd. Dat geld is nu op en vanaf heden komen alle kosten, dus ook de kosten m.b.t. de
honorering van onze pastoraal werkers ten laste van onze eigen rekening. Met een jaarlijks tekort
van € 10,000 staan we over 6 jaar op € 0, maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn.
Tijdens de vergadering zijn enkel suggesties gedaan, zoals zoeken naar sponsors en schenken via notariële acte, met mogelijk fiscaal voordeel voor de donateur en voor SSiB een vast bedrag aan inkomsten
gedurende 5 jaar. Hieraan is echter weer een behoorlijk bedrag voor notariskosten verbonden.
Natuurlijk gaan wij op zoek naar extra inkomstenbronnen en staan wij open voor alle suggesties.
De belangrijkste inkomsten zijn echter de lidmaatschappen, bijdragen en collectes.
Daar zal, naast incidentele acties, in eerste instantie een oplossing gezocht moeten worden.
Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van onze gemeenschap,
naar draagkracht ook in financieel opzicht.
Als bestuur doen we hiervoor een dringende oproep op u allen.
(Ons rekeningnummer: bank ING rknr. 6040713)
De San Salvatorgemeenschap wil een open geloofsgemeenschap blijven,
waar het leven gevierd wordt.
Bij voorbaat dank voor uw financiële steun aan onze gemeenschap.
Jacques Goossens,
Penningmeester SSiB.
*De Vereniging San Salvator in Beweging staat op de ANBI-lijst,
zodat Uw giften in aanmerking kunnen komen voor belastingaftrek

Kledinginzameling geslaagd!
De onlangs gehouden kledinginzameling voor Mensen in Nood is weer een succes
geworden.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking en natuurlijk een pluim voor onze
trouwe vrijwilligers, die dit iedere keer weer organiseren.
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Uit onze vieringen.
”Door de wetten van het fatsoen, in de ogen van de farizeeën, te doorbreken schept Jezus nieuwe levenskansen voor mensen die in de ogen van de burgerij in diepe zonden leven. Door deze wetten te doorbreken
wijst Jezus op de starheid van de wetmakers, hij prijst de publieke vrouw voor haar geloof, doorzettingsvermogen en liefde.”…..
(uit: “Bijzondere daden voor bijzondere mensen”, 29 en 30 september 2012)

”Franciscus riep zijn volgelingen op om eerst naar het verlangen in hun eigen hart te luisteren om van
daaruit hun doen te laten volgen.
En wij? Durven wij te voelen en te ondergaan in plaats van te denken en alles met ons hoofd te willen
bepalen. Your head can’t rule your heart, zingt Bono van U2. Durven wij kwetsbaar te zijn, ons te verbinden
met de ander?”…..
(uit: “Franciscus”, 6 en 7 oktober 2012)

”Leer je te onthechten, bevrijd je zelf van begeerte en de angst om het verliezen. Wat niet van jou is, kan
je ook niet ontnomen worden. Laat los, al wat je vasthoudt aan dit aardse, en je zult de hemel ervaren.”…..
(uit: “Buy nothing new”, 13 en 14 oktober 2012)
”Preek en belijdenis verbleken zonder daadwerkelijke inzet. Je verbonden weten met de mens die lijdt
aan het leven, vraagt solidariteit op straat en bij de mensen thuis.”…..
(uit: “Omzien naar elkaar”, 20 en 21 oktober 2012)

”Om recht te doen aan een ander, die jou onrecht heeft aangedaan, moet je
boven de verleiding staan om iemand net zo te laten lijden als jij hebt geleden.”..
(uit: “Recht doen aan onrecht”, 27 en 28 oktober 2012)

”Verwerken is met de tranen in je ogen kunnen omzien zonder spijt.”…..
(uit: “Allerzielen; alles staat stil, alles gaat door”, 3 november 2012)

”Vasthouden aan oude vormen is een visioen buiten de werkelijkheid.”…..
(uit: “Visioen of werkelijkheid?”, 4 november 2012)

”Muziek doet meer dan een tekst alleen, er gaat iets meetrillen van binnen,
het kan sterk ontroeren. En dat is wat we telkens willen overbrengen, willen delen.”…..
(uit: “Een feest van herkenning”, 10 en 11 november 2012)

”De vervulling van de christelijke hoop is geen droom, maar een persoon die met zijn
aanwezigheid ruimte schept om je leven weer op orde te krijgen. ‘Ik zal er zijn voor jullie.”…..
(uit: “Het komt goed!”, 17 en 18 november 2012)

”Geloven betekent haast bezeten zijn. God overal vinden, in mensen, in alles wat leeft.”…..
(uit: “Wat is waarheid?”, 24 en 25 november 2012)
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Pastoraatsgroep

Het verhaal dat je raakt
Kerstverhalen op de Parade

Iedere middag tussen 16.30 tot 17.30 uur trekt de verhalenverteller een mooie mantel aan om op de
Parade de mooiste en ontroerendste verhalen te vertellen.
Terwijl het houtvuur brandt en de lichtjes in de kerstboom branden, kun je luisteren naar verhalen
die je raken, omdat ze je vertellen van verlangen, van verwachting, van hoop, van vrede, van licht.
De Kersttijd is sowieso een tijd om wat te mijmeren: hoe is het met me gegaan in het afgelopen jaar?
Wat neem ik mee? Wat laat ik achter? Wat kan er anders? De verhalenverteller reikt je in verhalen
iets aan om over na te denken, om je aan te spiegelen en biedt je soms een nieuw perspectief.
Kortom: oude en nieuwe verhalen voor mensen van nu.
Het verhaal dat je raakt is een initiatief van het Beraad van Kerken ´s-Hertogenbosch, bedoeld om
het kerstverhaal op een toegankelijke en veelkleurige manier aan oud en jong te vertellen, opdat de
boodschap van hoop en licht ons raakt en vreugde brengt.

Programma:
zondag 16 december
Embregt Wever
maandag 17 december
Erick Mickers en Theo Sikking
dinsdag 18 december
Bart Eigeman
woensdag 19 december
Peter van Helden
donderdag 20 december
Gepke Kerssen

vrijdag 21 december
Jan Geersing en Jan vd Zandt
zaterdag 22 december
Pauline Seebregts
zondag 23 december
Peterine Kooijmans
maandag 24 december
Erica Scheenstra
(met kinderkoor)

Voor meer informatie: Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch, www. bvk-denbosch.nl ,
of: Corrie Dansen cdansen@home.nl

De Redactie van de Salvatoriaan
wenst ieder
een zalig kerstfeest en een goed 2013 toe.
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OP ADEM KOMEN

over de liederen die wij zingen
										
Hans Waegemakers heeft mij deze keer gevraagd aan een lied
dat ik mooi vind speciaal aandacht te besteden. Ik vond het wel
moeilijk een keuze te maken uit al de liederen en ik besefte weer
eens wat de San Salvator een rijkdom aan teksten en melodieën
heeft.
Het lied “Jij, die voor alle namen wijkt” heeft op mij altijd een
diepe indruk gemaakt.
Wij, christenen, geven God alle mogelijke namen.
Voor Joden is het verboden de naam uit te spreken.
Moslims hebben 99 namen voor God.
Laatst hoorde ik een theoloog zeggen, dat de honderdste naam
is “ikzelf”. Ik vond dat nogal arrogant, nog afgezien wat Moslims
ervan zouden vinden.

Jij die voor alle namen wijkt
geen weg die in jouw verte reikt
geen woord kan jou aanbidden.
Jij die niet hoog verheven troont
licht dat in nacht en wolken woont
een dode in ons midden.
Jij komt, wij weten dag noch uur
jij gaat voorbij, een dovend vuur
een stilte in de bomen.
Roepend van ver, stem van dichtbij
niet overal niet hier ben jij
niet god die wij ons dromen.
Geen veilig pad om langs te gaan
geen plek geen been om op te staan
geen rots om op te bouwen.
Geen bron die uit de rotsen breekt
geen bloed dat stuwt geen hart dat
spreekt
geen ziel om in te schouwen.
Geen gulden regel, rond getal,
geen laatst gericht in dit heelal
onwrikbaar onbewogen.
Maar mensen die verminkt en klein
ontheemd ontkend toch mensen zijn
roepend om mededogen.

Met de vrouwen van Salvatrix lezen we boeken van o.a. Karin
Roepende stilte, verre stem,
Armstrong, den Heyer, Kuitert, Klaas Hendrikse die allen het
als jij bestaat, besta in hen,
bestaan van God relativeren. We zaten er af en toe als een
in mensen in ons midden.
stelletje Emmausgangsters wat ontredderd bij en geen man
Wees onbestaanbaar ongehoord,
die met ons meeliep.
besta in mij, onvindbaar woord
“Geen plek, geen been om op te staan. Geen veilig pad om
niet god die wij aanbidden.
langs te gaan. Niet God die wij ons dromen”.
Jij die mij kent, jij die mij boeit
Voor mij was het lange tijd niet zozeer een droom, maar echt.
ik die jou jij noem onvermoeid,
Een God die ik aan een touwtje vanaf zijn hoogverheven troon
en nog niet kan vergeten,
naar mij toe kon trekken om zich persoonlijk met mij bezig te
zouden wij ik-en-niemand zijn
houden en die ik weer naar hoog in de wolken kon loslaten als
het mij uitkwam.
ontheemd ontkend ontroostbaar zijn
“Mensen, die verminkt en klein, ontheemd, ontkend toch
en van elkaar niet weten?
mensen zijn, roepend om mededogen.
Zien en weten we van die mensen, klein en verminkt;
vluchtelingen, daklozen, geestelijk gehandicapten, vernederden,
mensen met gevoelens en verlangen om gezien, gekend, geborgen, getroost en aanvaard te zijn.
Tot wie roepend? Wat hebben zij te verwachten van die onbereikbare God?
“Roepende stille verre stem, als jij bestaat besta in hen, in mensen in ons midden.”
Zou die bovengenoemde theoloog dan toch gelijk hebben? Zou het de bedoeling kunnen zijn
dat wij ons als mens, de rechtvaardige, de ziende, de vergevende kunnen noemen in naam,
in de plaats van God? Wat een erkenning en bevestiging van de mens.						
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Kerstmis was voor mij lange tijd: een goddelijk kindje Jezus in een armoedig kribbetje met een (kuise)
moeder Maria naast zich en een (ontkende) vader Jozef wat meer naar achteren tussen blatende schapen.
Wat is het als kind belangrijk voor mij geweest.
Maar dat beeld is helemaal verbleekt.
Kerstmis is nu voor mij de wording van de mens, van onvolkomen naar heel mens, zoals wij door die
onbestaanbare God bedoeld zijn.
Samen met die prachtige melodie (uit het Geneefs Psalter) raakt dit lied me wezenlijk.
Ik wens allen een inspirerend Kerstmis en een zinvol 2013.
Jet Zwanikken
Dit is geen lied óver God, maar een lied tót God. Het is dus geen lied dat God ontkent,
maar het slaat wel de vertrouwde godsbeelden van vroeger (en van nu?) aan scherven.
Dat gebeurt grondig: niet god die wij aanbidden of ons dromen, geen been om op te staan, geen rots om
op te bouwen.
Wat overblijft is stilte, leegte, ruimte voor de Komende, de Roepende. In die stilte en leegte kan God op een
heel andere manier verschijnen: in de minste mens. In de verschoppeling, die die altijd al monddood was,
geen recht van spreken heeft, geen ruimte inneemt. In de stilte en ruimte, die overblijven na de
beeldenstorm, is God niet ver weg, maar juist verrassend dichtbij. Zo dichtbij dat het “jij” en “jou” wordt,
stem in mijn geweten.
Oosterhuis gaf dit lied als titel mee: Lied aan de voet van de berg. De berg verwijst naar de Sinaï.
Boven op de berg, de traditionele woonplaats van de goden, overhandigt God Mozes de tien leefregels.
Die maken ons van meet af aan duidelijk dat we boven op de berg niets te zoeken hebben.
Wij staan aan de voet van de berg en op deze plek wordt ons duidelijk waar God te vinden is: in de vlakte,
bij de mensen, op de werkvloer, in de modder, in een stal, tussen het uitschot.
Een heftig lied!
We zouden het meer moeten zingen….
Hans Waegemakers

Vieringen met Kerst en Oud en Nieuw
24 december: 16.00 uur
				
		
		
19.00 uur
				

peuter- en kleuterviering
met Erick Mickers en John Parker

		
21.00 uur
				

viering m.m.v. Melodiek
voorganger John Parker

25 december: 10.30 uur
				

viering m.m.v. de Cantorij
voorganger Martien van Stiphout

viering voorbereid door de werkgroep vieringen voor jong en oud
voorganger John Parker

29 december geen viering!
30 december: 10.30 uur
				

viering m.m.v. de Cantorij
voorganger Ed Andriessen

31 december: 19.00 uur
				

Oudejaarsavondviering m.m.v. Melodiek
pastoraatsgroep

1 januari

geen viering!

“Beautiful Madonna” Cesky Krumlov
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bijzondere momenten
onze gemeenschap heeft afscheid genomen van
Mevrouw van Well-Trimbach,
Boukje Veenker-Rolf,
Leo Timmermans, 		
Anneke vd Pol Couwenberg,
Jan van den Boogaard,
Nel Al, 			

geboren op 5 april 1917
geboren op 12 nov.1925
geboren op 22 jan. 1950
geboren op 10 april 1928
geboren op 24 febr.1930
geboren op 9 aug. 1916

en overleden op 21 oktober 2012
en overleden op 2 november 2012
en overleden op 6 november 2012
en overleden op 20 november 2012
en overleden op 26 november 2012
en overleden op 27 november 2012

Dan pas is het af
Dan pas kun je spreken van voorbij
Verder meegaan kun je niet.
			

(Jack Snackers)

Om alvast te noteren:

Vieringen San Salvatorgemeenschap
in het Dagcentrum , van der Eygenweg 1
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur
en zondags om 10.30 uur.

Bezinningswandeling
Op zondagmiddag 20 januari

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
De Schaapskooi
Beethovenlaan 1 5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen
van 9.30 uur - 11.30 uur
tel.: 06-48645507

Locatie: Cello van der Eygenweg 1
Inloop: vanaf 14:00 uur
Start wandeling: 14.30 uur
Duur wandeling: ongeveer een uur
Na afloop: napraten en iets warms drinken

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl
rkn.: 6040713
t.n.v. San Salvator in beweging
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Redactie De Salvatoriaan:
Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken,
Johan Wierenga
Vormgeving: Vincent Elemans

Meer informatie volgt !
Ed Andriessen ,
Corrie Dansen

klik ook eens hiernaast op de boom....

Kopij graag naar:
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl .
of inleveren bij de Schaapskooi.
Uiterlijk zo 20 januari 2013
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