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van harte aanbevolen

z Via Actueel naar de rubriek Nieuwsberichten, de artikelen ‘Ontmoetingsbijeenkomst Geluk in de uitverkoop’ en ‘Sociale media: een kans ....?’

z

Via Actueel naar de rubriek Ik wil je even attent maken op … ,			

z

www.facebook.com/pages/San-Salvator-in-Beweging/141731069278408

een aantal interessante reacties

DE KERN DIE INSPIREERT

BRON VAN INSPIRATIE

OPEN EN GASTVRIJ

De afgelopen maanden zijn 64 mensen met elkaar in gesprek gegaan over
wat hen beweegt en inspireert binnen onze gemeenschap. In de onderlinge
gesprekken was er ruimte om te ontdekken vanuit welke waarden ieder mens
in het leven staat. Waarden zoals betrokkenheid, aandacht, dankbaarheid,
gelijkwaardigheid, zinvolheid kwamen voorbij. Ieder voor zich heeft daarop
gekozen welke waarden bij welke pijler van het Visioen van Liefde hoort.
Elke pijler kreeg op die manier een scala aan waarden mee om zo als
gemeenschap werk te maken van het Visioen.
Wat hiernaast staat afgebeeld zouden we als volgt kunnen verwoorden:
“Willen we als gemeenschap inspirerend blijven dan is het goed om uit te
blijven gaan van waarden als puurheid, liefde, vertrouwen, persoonlijke
ontwikkeling en zinvolheid.
Aandacht, openheid en dienstbaarheid zijn daarbij kernwaarden voor een
gastvrije gemeenschap om vanuit echte betrokkenheid, verantwoordelijkheid en
gelijkwaardigheid in staat te zijn om solidariteit gestalte te geven. 			
Zo kunnen wij uit dankbaarheid het leven vieren met plezier, humor en de
nodige creativiteit, betrokken en met erkenning en waardering voor iedereen.”
Mooie woorden, maar hoe laten we zien dat we er aan werken. Tal van
voorbeelden zijn benoemd. Van zingen in het koor tot zieken bezoeken, van
genieten van de natuur tot zorg voor de kwetsbare mens.
Voorbeelden van werkgroepen en ook van ieders eigen individuele bijdrage.
Met elkaar hebben we gezien dat er veel, heel veel gebeurt!

SOLIDARITEIT

En hoe houden we vast wie wij zijn en wat is er nodig om actief de pijlers
gestalte te blijven geven? De adviezen die daar uit voort kwamen waren o.a.
dat we bewust en structureel de contacten met andere gemeenschappen
moeten oppakken.
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Ook bijeenkomsten rondom verdieping, bezinning en onderricht of lezingen over
theologische begrippen zijn gewenst. Om de jongere generaties zich thuis te laten
voelen is het nodig dat zij elkaar meer kunnen ontmoeten. Een rustig koffiehoekje
en mee kunnen blijven zingen in de vieringen zijn belangrijk. Ruimte voor eigen
inbreng, zichtbaar maken wat je doet en recht blijven doen aan de christelijke
achtergrond zijn basisvoorwaarden.
Deze en tal van andere adviezen zijn aangereikt om onze gemeenschap een
levende, inspirerende en betekenisvolle toekomst te geven.

‘T LEVEN VIEREN

De pastoraatsgroep wil samen met de werkgroepen en met u deze adviezen
ter harte nemen en verder uitwerken. Graag horen wij van u welke talenten u
wilt inzetten voor onze gemeenschap of daarbuiten.
Immers, de kern die inspireert, die bent uzelf.

Met dankbaarheid kijken we terug naar deze bijeen-komsten, met vertrouwen kijken we naar de toekomst.
Namens de pastoraatsgroep,
Erick Mickers

										

REACTIE...........

OVERTUIGEN OF VRAGEN STELLEN?
Daar zet ik ook weer een vraagteken bij.
Er moet wel iets ernstigs aan de hand zijn nu Ard Nieuwenbroek in het augustusnummer van de
Salvatoriaan – en nota bene op de voorkant! – een aantal parochianen de les leest.
Hot news dus zoals de redactie van een krant dat ook doet.
In een gemeenschap als de San Salvator in beweging kan dat gaan over een geschil tussen mensen
die meer aan het verleden hangen en anderen die nog meer veranderingen willen, maar dat is voor mij
in dit geval bijzaak.
In mijn lange verleden ben ik lid geweest van een groot aantal groepen en daar ben ik altijd weer het
verschijnsel tegengekomen waar Ard op wijst. Zijn vraag laat ik voor wat het is en sla een enigszins
andere richting in.
Vaak blijft er onbehagen bestaan als een gespreksleider niet voor zijn taak berekend is.
Voorbeeld: iemand heeft een mening die hij staaft met een aantal argumenten en de ander heeft de
neiging daar direct zijn mening tegenover te stellen.
Dan gaat het mis als de gespreksleider niet ingrijpt. Hij heeft in dat geval de taak die ander erop te
wijzen dat hij eerst dient in te gaan op die argumenten, voordat hij zijn eigen mening naar voren brengt.
De groep zal dan meestal ervaren dat argumenten wel heel erg sterk moeten zijn willen ze
overtuigingskracht hebben en helder krijgen wat de voorkeur verdient zonder dat de een of de ander
gefrustreerd raakt.
‘Is het zo eenvoudig?’ zult u zich nu wel afvragen.
Nee, natuurlijk niet, zo’n zaak is net zo ingewikkeld als hoe mensen in elkaar zitten.
En tot slot: met het visioen van liefde heeft dit weinig te maken, meer met het verstand gebruiken bij
geschillen.
Frans Hummelman
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UITNODIGING

Bezinningswandeling

Zondag 10 november 12.30 uur

Start- en eindpunt:
Dagcentrum De Eygenweg, Van der Eygenweg 1, ’s-Hertogenbosch
Aanmelden en Info:
Ed Andriessen, ed.sansalvatorgemeenschap@gmail.com , Tel. 06-14688733
Informatie:
·
De wandeling duurt ongeveer een uur.
·
Voorafgaand aan de wandeling (vanaf 12.00 uur) is het mogelijk om gezamenlijk te lunchen
(zelf meebrengen)
·
Tevens geschikt voor mensen die fysiek niet in staat zijn om mee te wandelen.
·
Bij slecht weer is er een alternatief programma binnen.
·
Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.
platform voor religie en levenbeschouwing; prot-christelijke kerken; san salvatorgemeenschap.

					

RATATOUILLE
- benefietconcert voor de San Salvatorgemeenschap
Op zondagmiddag 30 maart 2014 zal er een benefietconcert gehouden worden voor de 		
San Salvatorgemeenschap. Aanvangstijd 13.30 uur, plaats: dagcentrum Eygenweg aan de
Van der Eygenweg 1, 5231 PA ’S-Hertogenbosch. Noteer dit vast in uw agenda.
Wij zijn op zoek naar mensen die een muzikale bijdrage willen leveren aan dit concert: leden van de
vereniging San Salvator-in-Beweging, maar ook familie, vrienden, bekenden en wildvreemden, ook
kinderen worden uitdrukkelijk uitgenodigd een muzikale bijdrage te leveren.
We denken aan solozang al of niet met begeleiding, duet, trio, kwartet, koorzang, rap, solospel op een
instrument of ensemblespel.
We denken aan populair, klassiek, modern, experimenteel en verantwoorde smartlap.
Muzikale clowns en volksdansers zal de deur niet geweigerd worden.
In overleg met de deelnemers wordt door de organisatoren een aantrekkelijk programma samengesteld.
Heb je altijd al eens voor publiek willen optreden? Meld je aan!
Heb je wel wat in huis, maar niet genoeg voor een heel programma? Grijp nu je kans!
Draag je de San Salvatorgemeenschap een muzikaal hart toe? Meld je aan!
Ken je iemand die een muzikale bijdrage zou kunnen en willen leveren?
Vraag het haar of hem of meld het ons.
						
Wij zijn het organiserend comité:
						
Frans Mettes, fransmettes@hotmail.com
						
Hans Waegemakers, waegem@home.nl
						
Jan Wijgers, janwijgers@gmail.com
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Ter attentie…..

Noodfonds, wat voorbeelden.
Het Noodfonds heeft de vakantie-actie* weer achter de rug. Er zijn veel mensen blij gemaakt.
U zult zich misschien afvragen, in wat voor situaties mensen zitten, die dat geld gekregen hebben.
Er zijn veel gezinnen bij, waarin een of beide ouders werkloos geworden zijn, waardoor zij hun vaste
lasten niet meer goed konden blijven betalen en nu in de schulden zitten.
Maar ook oma’s, die eindelijk eens met hun kleinkind naar de Efteling konden (omdat de ouders van het
kind dit ook niet konden betalen).
We zien dat de armoede toeneemt. Steeds meer mensen melden zich bij de Voedselbank voor een
voedselpakket. Een alleenstaande heeft daar pas recht op, als hij slechts € 40 per week overhoudt voor
eten en kleding, een echtpaar € 55. (Heeft u wel eens geprobeerd om dat een jaar vol te houden?)
Het maatschappelijk werk heeft daarom voor de actie van dit jaar weer veel mensen aangemeld.
Maar niet alleen voor de vakantie-actie.
Door het jaar heen komen er regelmatig aanvragen binnen, bijv. omdat een kapotte wasmachine niet
te vervangen is bij gebrek aan geld. Vroeger kon men dan een aanvraag indienen bij de sociale dienst,
maar die tijd is voorbij. Als men al schulden heeft, kan men niet nog meer geld lenen, en dus is een
fonds de enige mogelijkheid voor veel mensen.
Een ander voorbeeld: de man, die na zijn schuld-sanering werkte, ontslagen werd en alleen nog maar
als ZZP-er (zelfstandige) aan de slag kon in de bouw.
Dat ging een tijdje goed, maar iedereen weet, dat ook daar nu minder werk is. Hij raakte in de schulden,
maar mocht niet nog een keer in de schuldsanering. Hij werd afgesloten van stroom. En dan doet de
verwarming het ook niet… ...
Na twee jaar zonder stroom gezeten te hebben kwam hij bij het maatschappelijk werk. Die hebben een
aanvraag gedaan bij het Noodfonds en nu heeft hij weer gas. Kan hij tenminste het vocht uit zijn huis
wegstoken, zich weer gewoon douchen en zo. Die man is zo blij, dat er mensen zijn, die genoeg hebben en die willen delen met hen die tekort komen.
Bedankt, alle gulle gevers!
*De vakantie-actie heeft dit jaar € 4115 opgebracht. Er is € 6600 uitgegeven. De ontvangers: negen alleenstaanden, twee echtparen, acht één-ouder gezinnen waarvan vijf met één kind en drie
met drie kinderen, en elf gezinnen met drie tot zes kinderen.

VOORTGANG RAPPORT WERKGROEP MEDEZEGGENSCHAP
In de vorige Salvatoriaan heeft u kunnen lezen dat de werkgroep medezeggenschap haar rapport
gereed had. Op 5 september heeft de werkgroep het rapport aan het bestuur aangeboden.
Het bestuur heeft de werkgroep haar grote waardering overgebracht voor het vele werk, besteed aan het
opstellen van het rapport. Dat de werkgroep haar taak zeer zorgvuldig heeft uitgevoerd heeft u inmiddels zelf kunnen vaststellen, nu het rapport aan alle leden van SSiB is verstuurd op 11 september.
Inmiddels heeft het bestuur zowel op 19 september als op 11 oktober met de pastoraatsgroep van gedachten gewisseld over het rapport.
Op dinsdag 22 oktober bespreekt het bestuur het rapport met de klankbordgroep.
Na deze besprekingen stelt het bestuur vast, wat het gaat doen met de aanbevelingen uit het rapport.
Op maandagavond 25 november bespreekt het bestuur het rapport en de conclusies, die het bestuur
trekt uit het rapport tijdens de algemene ledenvergadering 2013.
									
Jos de Ridder, voorzitter SSiB
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De dienstenveiling San Salvatorgemeenschap
komt steeds dichterbij!
Zoals iedereen waarschijnlijk al weet houden we op vrijdag 8 november, van 17.00 uur tot 20.00 uur,
onze tweede dienstenveiling in het Cello gebouw aan de van de Eygenweg..
In het kort: op die veiling worden diensten (en ook een klein aantal goederen) per opbod
verkocht aan de hoogst biedende.
Leuk is dat er nu al diensten zijn aangeboden:
-

Een week op reis naar onze tweede woning in Frankrijk met vol pension!
Een diner van zesgangen bij iemand thuis
Een VIP filmkaartje
Toegang tot een middag symposium over ADHD in Vught
Gratis oppas
Het opzetten van een eenvoudige website
Allerlei soorten massages

Het is erg belangrijk dat niet alleen leden van San Salvator in Beweging komen maar dat
deze leden ook familie, buren, vrienden en collega’s meenemen.
Een mooie kans hen ook eens kennis te laten maken met onze San Salvatorgemeenschap!
Noteer dus vrijdag de 8e november definitief
in je agenda en begin met allerlei mensen
uit te nodigen voor deze bijzondere
en leuke bijeenkomst!
Werkgroep Dienstenveiling
Info:
Per mail: judi.waegemakers@gmail.com
(06-18680021)
per post: Ria Zwijenberg,
Zesde Buitenpepers 126, 5231 GG Den Bosch

AANKONDIGING VIERINGEN

Op zaterdag 2 november vieren we de dag van Allerzielen.
Het thema van de viering is: “UITGESPROKEN HERINNERINGEN”.
De viering is voorbereid door de werkgroep Afscheidsvieringen en de werkgroep Ondersteuning bij
Verliesverwerking.De viering begint om 19.00 uur.
Op zondag 3 november vieren we de Jan Schoutendag.
Het thema van de viering is: “ERBIJ MOGEN HOREN OF NIET?”
Deze viering is voorbereid door Frans Leonard Hummelman, Jan Wijgers en Erick Mickers.
De viering begint om 10.30 uur.
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Ontmoetingsbijeenkomst:
“GELUK IN DE UITVERKOOP”

In het tv-programma NTR-academie vertelt Dirk de Wachter, psychiater uit België,
hoe mensen elkaar voor de gek houden en gek laten maken.
Hij houdt ons een spiegel voor over geluk en ongelukkig zijn.
Aan de hand van deze lezing gaan wij met elkaar in gesprek over geluk en ongeluk,
over maakbaarheid en onmaakbaarheid van het bestaan.
Met elkaar willen we ontdekken wat deze grootse woorden in ons leven betekenen. Een
avond die leidt tot inzicht, verstilling en persoonlijke ontmoeting.

U bent van harte welkom op

Donderdag 31 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur
in de Ontmoetingsruimte van de San Salvator Gemeenschap
Van der Eygenweg 1, ‘s Hertogenbosch
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.
Bijdragen in de kosten: € 2,50

Deze bijeenkomst is in samenwerking georganiseerd door
de Protestantse Kerk Nederland ’s-Hertogenbosch
de Moluks-Evangelische Kerk Sjaloom en
de San Salvator Gemeenschap

DE KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD
is deze keer speciaal bestemd voor hulp bij overstromingen en cyclonen in India.
zaterdag 26 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur
kunt u kleding, schoenen, dekens en gordijnen – verpakt in plastic zakken - afgeven
bij gebouw Cello aan de van der Eygenweg 1.
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Mandala’s zien -

tekenen

-

en vieren

San Salvatorgemeenschap Den Bosch
7 oktober - 17 november 2013
Met dit mandalaproject willen wij mensen kennis laten maken met de spirituele en meditatieve mandala
en het mandala tekenen.
De mandalavorm is uitstekend geschikt om bij je zelf te komen, rust te ervaren en je eigen uitingsvorm te
ontwikkelen. Daarbij gaat het niet om een bijzonder talent of vaardigheid maar om de beleving, die je kunt
opdoen door mandala’s te zien, te bemediteren of een mandala, hoe eenvoudig ook, te tekenen en te
kleuren.
Ook de cliënten van Dagcentrum ‘de Eygenweg’ in Den Bosch worden op aangepaste manier bij het
mandalaproject betrokken.
Daarom is het aanbod :
* drie workshops voor de cliënten van het Dagcentrum
op maandag 7, 14 en 21 oktober.
* drie workshops voor belangstellenden
1. Ontluikende bloemen (di 29 oktober)
2. Zendala
(di 5 november)
3. Levensboom
(di avond 12 november)
* een tentoonstelling van mandala’s
vanaf 27 oktober tot 17 november
* een slotviering op 17 november in het Dagcentrum.
Meer informatie kunt u vinden via de agenda
van http://www.sansalvatorgemeenschap.nl/

Een beetje vroeg, maar toch ……..

“Adopteer” eens iemand met de Kerst!
Maak een persoonlijk kerstpakket voor een alleenstaande, een echtpaar of een gezin met
kinderen.
Graag vóór 1 december een mailtje met je naam, adres en telefoonnummer naar
kerstactiesansalvator.ib@gmail.com of een telefoontje naar de Schaapskooi: 06-48645507.
Iemand van de werkgroep neemt dan contact met je op met verdere informatie over deze
actie.
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bijzondere momenten
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van
Mevrouw Toos Burg, 		
				

geboren 26 september 1953
en overleden op 18 september 2013

Mevrouw Annie van Nierop-Moseman,
						

ETEN IN DE SCHAAPSKOOI
LET OP, NIET VERGETEN

geboren op 14 december 1924
en overleden op 27 september 2013

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

30 november en 12 januari.

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

WELKOM

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Groet,

rkn.: 6040713
t.n.v. San Salvator in beweging

JIJ KUNT OOK MEE ETEN !!
De komende data zijn:

Christien van den Boom ,
namens het kookteam
(tel. 073-6143471)

Redactie De Salvatoriaan:
Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken,
Johan Wierenga
Vormgeving: Vincent Elemans
Kopij graag naar:
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl .
of inleveren bij de Schaapskooi.
Uiterlijk zo 1 december 2013
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