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kerstmis 2013
Vanuit de stilte
kom Jij tot leven,
vanuit het duister,
kom Jij aan het licht,
niet voorzien
en niet geweten,
niet verwacht
en niet bedacht
wil Jij in ons ontwaken dromen van leven,
dromen van toekomst om mens te zijn,
één van geest
en één van hart,
jouw gedroomde droom!
Wij wensen van harte toe,
dat Kerst ook in jou mag ontwaken,
					
			
			
			
			
			

Ed Andriessen
Corrie Dansen
Erick Mickers
John Parker

‘Christus is geboren, komt,
laten wij aanbidden!’
± 1475 ADRIAEN VAN WESEL
Lieve-Vrouwe-Broederschap Den Bosch
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Nieuwe hulp

Het verhaal dat je raakt

Ard Nieuwenbroek, lid van onze gemeenschap, woont een aantal maanden per jaar
in Zuid-Afrika. Hij maakt ons deelgenoot van
zijn ervaringen daar.
“Vandaag is Victoria bij ons begonnen als hulp
in de huishouding. Van 8 tot half vier (vandaag 4
uur) werkt ze een dag per week langzaam, zeer
vakbekwaam en precies om ons huis tot in de
puntjes te verzorgen. Zo tot in de puntjes dat mijn
vijf ‘bedboeken’ prachtig in een kunstige waaier
op mijn nachtkastje liggen.
En o ja, ze verdient daar per dag €13,00 mee
(inclusief ontbijt, koffie en warme lunch). Ons is
dringend gevraagd niet hoger te gaan, omdat dit
sociale onrust in ons wooncomplex geeft bij de
andere hulpen, die meestal minder verdienen.
Tja, Victoria. Ze is de opvolgster (vandaag voor
het eerst) van onze Belinda, die bijna 4 jaar lang
onze hulp is geweest. Vorig jaar kwamen de
eerste problemen. Ze kwam 1 op de 3 keer een
uur te laat of zelfs helemaal niet. Meerdere keren
kwam ze met een alcoholkegel in de ochtend
binnen, en ja: we misten met steeds grotere regelmaat alcohol en medicijnen. Op zijn Hollands
(mild, maar toch recht toe recht aan) heb ik daar
met haar over gesproken en dan knikte ze deemoedig ja, wat ik toen al niet hoopgevend vond.
Tijdens ons verblijf in Holland is ze vier maanden
geleden bij vrienden van dochter Manon ontslagen wegens diefstal. Sindsdien onvindbaar en
onbereikbaar.
Haar slechte periode begon toen haar dertienjarige dochter een kind kreeg. Ze leeft in een krot
met haar moeder, haar drie kinderen en nu een
kleinkind. Met als enig inkomen: dat van haarzelf…..Tot vier maanden geleden.”

Kerstverhalen op de Parade

In de dagen voor kerst tussen 16.00 en 17.00
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.
De verhalenverteller is er op drie dagen.
Op zaterdag 21, maandag 23 en dinsdag 24
december.
Op iedere dag zullen drie personen de mantel
aantrekken, onder wie Bart Eigeman,
Cisca de Jong, Patrick Kuis,
Cor Swanenberg, Peter van Helden,
Irene de Vries en Embregt Wever.
Voor meer informatie kunt u de site van het
Beraad van Kerken raadplegen
(www. bvk-denbosch.nl)
of de Facebookpagina
(www.facebook.com/BeraadVanKerkenDenBosch)
of neem contact op met de secretaris:
beraadvankerkendenbosch@gmail.com.

De Redactie van de Salvatoriaan
wenst ieder
een zalig kerstfeest en een goed 2014 toe.
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MEDEZEGGENSCHAP
Toen ik hoorde, dat er speciale aandacht besteed zou worden aan medezeggenschap, vond ik dat een
gunstige ontwikkeling.
In de RK kerk zijn wij nooit gewend geweest mee te denken.
In de San Salvator is in dit opzicht veel ten goede veranderd.
Nu we onze eigen weg gaan, is medezeggenschap een volgende stap. Voor mij is medezeggenschap
(het meedenken, meezeggen, meebeslissen) heel essentieel om te komen tot een blijvend vitale en
bezielde gemeenschap.
Maar dan gaat het niet alleen om wat te veranderen aan structuren en naambordjes. Het gaat ook om
het veranderen van mensen. Als we “elk blad ademt de boom tot leven” ook werkelijk tot leven willen
laten komen, dan zullen de leden meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het meedenken, meezeggen en meedoen. Ieder vanuit zijn/haar eigen mogelijkheden.
Leidinggevenden zullen zich moeten openstellen voor het meedenken van anderen.
Dat alles is niet niks. Het vraagt van ons allen een omdenken. Het is een proces waaraan de nodige
aandacht besteed moet worden. Zouden wij niet een vorm kunnen vinden om dit proces mogelijk te
maken?
Naast alle aanbevelingen in het rapport over medezeggenschap, zou ik willen voorstellen om op
een vaste zondag van de maand na de viering gezamenlijk een onderwerp dat de gemeenschap
raakt te behandelen. De viering en het koffiedrinken zou wat ingekort kunnen worden.
Met enkele uitdagende vragen (geen inleidingen) zouden we aan een uur genoeg hebben,
zodat we voor één uur alles rond kunnen krijgen.
Zo kan iedereen gewend raken aan het meedenken en meezeggen en kan hij/zij ook regelmatig
de ruimte krijgen om wensen, verwachtingen, teleurstellingen openlijk te uiten.
Ik hoop, dat niemand bovenstaande uitspraken als kritiek ervaart.
Ik wil graag meedenkend de toekomst tegemoet zien.
Ik wens alle Salvatorianen zinvolle kerstdagen en een inspirerend 2014 .
Jet Zwanikken

Autovervoer feestdagen

Het zou kunnen zijn dat sommigen van u, die trouw door een vaste chauffeur naar onze diensten worden
vervoerd, met de kerstviering niet worden gehaald omdat uw chauffeur een andere viering bezoekt of
afwezig is.
Dit kan zich ook voordoen op 20 januari wanneer in Cello geen dienst zal zijn, omdat wij ons aansluiten
bij de oecumenische viering in de Grote Kerk om 10.00 uur op het kerkplein.
Mocht het zo zijn dat u om bovenvermelde reden niet meegenomen kan worden door uw vaste chauffeur,
laat het dan weten aan de vervoersdienst.
Dan zullen wij proberen een vervanger voor u te vinden.
tel. 073 8229028 of pbeckers1@ziggo.nl
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Dienstenveiling
Bij de voorbereidingen van deze veiling ontstond er al direct een goed gevoel. Met een loterij als extra
wilden we iedereen de gelegenheid geven voor een klein bedrag een dienst te kunnen bemachtigen.
De loterij is uiteindelijk een geweldig succes geworden en de veiling ook. Daarover zo meer.
Ik neem U nog even mee naar de voorbereidingen. Iedereen had er zin in en we begrepen ( Ard, Judi,
Ria, Yvonne en ondergetekende) dat dit in alle opzichten een bijzondere veiling zou worden.
We hebben daarbij stilgestaan en het heeft ons een geweldige kracht, inspiratie en energie gegeven.
Op vrijdag 8 november 2013 was het zover. Terwijl de vaste gasten van Cello nog op hun taxivervoer
aan het wachten waren, druppelden de eerste vrijwilligers voor de dienstenveiling tegen 16.00 u.
binnen.
Dat was al het begin van een bijzondere ontmoeting. Bewondering voor de mensen die er met hart en
ziel werken had ik al, maar werd aan het eind van de middag alleen maar groter. Hulde!
Het inruimen van de ruimte en het op orde brengen van de catering was klaar toen om 17.00 u. de
deuren officieel opengingen. Ik zag gelukkig veel nieuwe gezichten. Na de smakelijke soep, de goed
belegde broodjes en de korte gesprekken nam iedereen, gewapend met enthousiasme, goed humeur
en (niet onbelangrijk een biednummer) plaats. Om 17.45 uur werd, na een korte inleiding, waarbij
enkele van de hoofdzonden zoals hebzucht en gemakzucht werden benoemd, het woord aan onze
veilingmeester Leo Soeters gegeven.
Je hebt de meest prachtige kavels. Zoals een luxueus 8-gangen diner of een rondvaart over de Binnendieze. En wat nu als je die alleen via de digitale snelweg van o.a. Facebook en Twitter en misschien
een open Skype kanaal zou aanbieden. Was de opbrengst dan misschien meer geweest!
Het zou kunnen. Je weet het niet, maar het zou in ieder geval zeker minder gezellig zijn geweest.
De vindingrijkheid vaak doorspekt met gortdroog Engels aandoende humor van onze veilingmeester
was een prachtige rode draad door de avond. Geef de man een reclamefolder en hij maakt er nog een
show van. Zelfs een simpele vraag “Wie heeft er dieren? “ leverde al direct een verkochte kavel op. Het
handopsteken blijft bij een veiling nooit onopgemerkt en zeker niet zonder gevolgen.
U bent in het vervolg gewaarschuwd als de vraag komt wie er een fiets heeft.
De opbrengst van ongeveer € 7.800, - (inclusief bijna € 800, - van de loterij) was meer dan we hadden
durven hopen. De hebzuchtigen kwamen ruimschoots aan hun trekken. Sommigen bleven lachen zelfs
toen de teller naar € 100, - en meer doorschoot. Of dat nu was omdat ze niet meer terug konden of…
Ik heb na afloop veel van deze hebzuchtigen gesproken.
Ook sprak ik met enkele winnaars van de loterij die voor slechts € 1, - per lot een mooie kavel hadden
binnengehaald. De variatie van diensten was bijzonder. Het voert te ver ze allemaal te benoemen, maar
u bent creatief geweest. Zelfs een avondje oppassen zorgde voor grote hilariteit toen duidelijk werd wie
de dienst had aangeboden en wie ermee vandoor ging. De aangeboden diensten zullen ongetwijfeld
voor mooie ontmoetingen zorgen. Ik verheug me daar nu al op.
Het gaat dan ook nu pas beginnen. De veiling was een mooie opmaat voor een ongetwijfeld
prachtige symfonie van ontmoetingen, waarvan wij allen de componist zijn. Ik hoop overigens
dat de “nieuwe gezichten” aan het begin van de avond ook op een zaterdagavond of
zondagochtend onze eigen weg aan de van der Eygenweg weten te vinden.
Ik wens ons mooie ontmoetingen toe en tot een volgend moment.
Cees van Hoof
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Voor wat hoort wat!
Weet je nog? In september is de Cantorij vijf jaar geworden.
Wij vonden dat een traktatie waard en zijn zo gelukkig om een ervaren
professionele banketbakker in onze groep te hebben.
Dat was te proeven aan de plaattaarten die hij afleverde!
Maar…. we vonden dat we ook een cadeautje verdienden.
Sterker: dat vinden we nóg: we krijgen dus graag (minstens) twee bassen en twee alten.
En een aanvulling bij de sopranen is ook heel welkom.
Zonder gekheid: door ziekte, leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden hebben we het afgelopen jaar bij de bassen, alten en sopranen enkele leden verloren.
Daardoor dreigen we in de problemen te komen.
Zangers, dirigent èn pianist zijn onverminderd enthousiast! Maar als er bij de bassen en alten toevallig
twee of drie leden tegelijk verhinderd zijn, wordt het heel moeilijk om zo te zingen dat het mooi is om te
horen.
En voor de leden zelf voelt het niet goed om –alleen- een hele stempartij te vertegenwoordigen…
Aan inzet ontbreekt het onze leden zeker niet. We zingen graag en vinden dat een koor een belangrijke taak in de gemeenschap vervult.
Nu hebben we echt hulp nodig om nieuwe leden te vinden.
Ons koor in stand houden is immers niet alleen een zaak voor de leden zelf.
Het is heerlijk om te zien hoe overtuigend en warm er meegezongen wordt. Dus mensen die graag
zingen komen er genoeg in Cello...
Heb je zelf interesse? Of ken je mensen in je omgeving die je net het duwtje kunt geven dat ze nodig
hebben?
Op de website staat een beschrijving van de Cantorij (kijk op www.sansalvatorgemeenschap.nl
onder: ‘Werkgroepen’)
Peter-Paul van Beekum is niet alleen onze (afgestudeerde) koordirigent, maar heeft daarnaast ook een
complete zangopleiding gevolgd aan het conservatorium.
Dat is een ideale combinatie, merken wij op de repetities.
Eén waarschuwing: wie lid wil worden moet serieus willen werken.
Wat zingen betreft kun je heel veel bijleren, ondervinden wij elke week weer, maar de bereidheid om je
geconcentreerd in te zetten, moet je zelf meebrengen!
Wat dat betreft is de maestro lekker streng…
En –ter geruststelling- die aanpak heeft tot gevolg dat de saamhorigheid, juist doordat je sàmen iets
goeds neer wilt zetten, optimaal is!
Dat is te voelen èn te horen als we na afloop samen koffie drinken…

En wie een nieuw lid aanbrengt, krijgt gratis het recept van de plaattaart,
werd me zojuist bevestigd door onze bakker zelf…….!
Toos Verdonk
Contactpersoon
Tel. 073-6440971
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KERSTVIERINGEN
17.15 u de kinderviering					

Erick Mickers

19.00 u viering met medewerking van koor Drieklank

Ed Andriessen

21.00 u viering met medewerking van koor Melodiek

Ed Andriessen

10.30 u eerste Kerstdag met medewerking van de Cantorij

Erick Mickers

Voor al de vieringen van 19.00 uur, 21.00 uur en 10.30 uur 1e Kerstdag geldt
dat er gratis plaatskaarten worden uitgegeven .
Men wordt alleen nog toegelaten wanneer men in het bezit is van een kaart.
Tijdens de vieringen van 14/15 december kunt u ná de vieringen kaarten meenemen
voor één van bovengenoemde vieringen.
Kaarten zijn ook vanaf 9 december aan te vragen via de Schaapskooi ( tussen 9.30 en 11.30
uur elke dag) Tel. 06-48645507 of per mail: SSIB.SSG@gmail.com
De gereserveerde kaarten (via mail óf de Schaapskooi) liggen bij Cello
op de zaterdagavond/zondagmorgen op naam voor u klaar, óf zijn op te halen bij de
Schaapskooi, Beethovenlaan 1 te Rosmalen. Dit dan tussen 9.30 en 11.30 uur elke werkdag.

Van overzomeren naar woensdagkoffieochtend.
Ongeveer in 2002 benaderde iemand van het Bestuur mij of ik coördinator wilde zijn van een te
starten koffieochtend. Uiteraard kon ik moeilijk weigeren.
Vrijwilligers werden gemakkelijk gevonden en konden wij meteen met 3 paren starten!
Deze koffieochtend was bedoeld voor mensen, die eenzaam waren, niet op vakantie konden, maar
anderen waren natuurlijk ook meer dan welkom.
Omdat wij dachten dat deze koffieochtenden in de zomermaanden het meest in de behoefte zouden
voorzien, startten wij het overzomeren in de maanden juli en augustus. Op iedere woensdag werd er
koffie geschonken door twee vrijwilligers van tien tot twaalf uur.
Al van het begin af aan was er een regelmatige aanloop. Iedereen had zijn eigen inbreng en daardoor
hadden we aan gespreksstof geen gebrek. We besloten al snel in de wintermaanden deze ochtenden
voort te zetten op de eerste woensdag van de maand.
Helaas kwam voor onze groep de verhuizing uit de San Salvatorkerk waardoor we niet meer in het
parochiehuis met zijn faciliteiten terecht konden. Op het Fort in de Schijvenloods werden we gastvrij
ontvangen, maar moest de koffie wel betaald worden. Ik vind dat -als gastheer- nog altijd bezwaarlijk,
maar de gasten zelf vinden het geen bezwaar!
Vanaf toen zijn we gestart op de eerste woensdag van iedere maand.
De vrijwilligers van het eerste uur waren Iet en Godelieve, Ineke en Maria, Jeanne en ondergetekende.
Enkele jaren later werd het voor Iet wat bezwaarlijk, omdat zij ‘s woensdags ook gastvrouw was op de
Schaapskooi. Mies en Mieke namen haar plaats in. De groep doet het met veel enthousiasme.
We weten waar we het voor doen en daardoor is er erg weinig verloop.
Ten slotte…wie zin heeft om deze winter weer eens nieuwe mensen te ontmoeten of wie zo
maar eens wil komen koffiedrinken is altijd meer dan welkom!
Namens de koffieochtendgroep, Fred Holtus.
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In de jaarvergadering van 25 november is de begroting van komend jaar vastgesteld. 			
Op verzoek van de leden is de post ‘scholing’ toegevoegd.				
Inkomsten					
Uitgaven
Vrijwillige bijdragen
65.000,00 		
Personele kosten
61.500,00
Collectes
15.000,00 		
Huur 		
6.500,00
Bijzondere vieringen
5.000,00 		
Cantorij
5.500,00
Dienstenveiling
5.000,00 		
Liturgie		
3.000,00
Cantorij
3.000,00 		
Melodiek
2.750,00
Stipendia
1.200,00 		
Kantoorkosten
2.200,00
Kleine kas
1.000,00 		
Scholing
1.500,00
Diverse inkomsten
1.000,00 		
Bijz. vieringen
1.800,00
						
Internet
2.500,00
						
Overige kosten
3.000,00
						
Positief saldo
5.950,00
			
		
96.200,00 			
		
96.200,00

Gebruik dagcentrum Eygenweg / Cello
buiten de weekendvieringen
In toenemende mate gebruikt onze actieve
geloofsgemeenschap ook op weekavonden en
soms op zaterdagmiddag of zondagmiddag het
dagcentrum Eygenweg. In goed overleg met
Christel Goossens ( Cello ) is dat ook mogelijk.
We hebben echter geconstateerd dat voor dat
goede overleg een betere stroomlijning noodzakelijk is.
Daarom is met Christel afgesproken, dat alle
gebruik buiten de weekendvieringen vanaf nu
verloopt via Trudie van Lexmond.
Indien je een activiteit of een werkgroepbijeenkomst bij Cello wilt organiseren, dan vraag je
dat dus aan bij Trudie, die per email bereikbaar
is (trupelex@gmail.com).
Op deze wijze is er nog maar een contactpersoon naar Cello, voorkomen we dat bijeenkomsten dubbel of helemaal niet worden
aangevraagd en kunnen we ook zorgvuldig
onze huurvergoedingen betalen.
Jos de Ridder , voorzitter SSiB.

Week van Gebed
voor de Eenheid van de Christenen
Op donderdag 23 januari 2014 vindt er in ’s-Hertogenbosch een oecumenische bijeenkomst plaats in het
kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van
de Christenen. Het thema van de bijeenkomst is:
Geloof in de publieke ruimte, het publieke belang
van religie en christendom
Sprekers zijn Dr James Kennedy (hoogleraar Nederlandse geschiedenis) en Dr Erik Borgman (lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie).
De bijeenkomst begint om 19.00 uur in de Sint Jan met
een oecumenische vesperviering. Vanaf half acht is
er een ontvangst in de Grote kerk waar om 20.00 uur
het programma wordt voortgezet. Om 21.55 uur is de
afsluiting van het officiële gedeelte.
Ieder is van harte welkom. De toegang is gratis.
Zangers voor het projectkoor, dat onder leiding van
Jamie de Goei de vesper muzikaal zal ondersteunen,
kunnen zich aanmelden via ericascheenstra@gmail.
com. Repetitie voorafgaand aan de vesper van 18.0018.45 uur.

VACATURE:
koster(es) om te assisteren bij uitvaarten
Onze beide kosters Piet Reus en Toon Merks zijn dringend op zoek naar iemand,
die –als het nodig is- één van hen kan assisteren bij uitvaarten.
Het afgelopen jaar heeft onze San Salvatorgemeenschap een 25-tal uitvaarten verzorgd.
Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact opnemen met Piet Reus 073-6413846 of
pjreus@hotmail.com
de Salvatoriaan 

bijzondere momenten
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van
Mevrouw Tonny Burght-Vesters geboren 26 april 1933
overleden 18 oktober 2013
De heer Jac Aarts
geboren 8 februari 1934
overleden op 23 november 2013
Mevrouw Ria Faber-de Graaf geboren 13 september 1947 overleden op 27 november 2013

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 november heeft Erick Mickers namens de pastoraatsgroep verslag gedaan van de activiteiten die het afgelopen jaar binnen de San Salvatorgemeenschap hebben plaatsgevonden. Ook heeft hij vooruitgekeken naar de plannen voor komend
jaar. De tekst van dit jaarverslag is per e-mail naar alle leden verstuurd. Degenen, die geen e-mail
hebben en die toch belangstelling hebben voor de tekst, kunnen hem opvragen bij de Schaapskooi,
op werkdagen tussen half 10 en half 12 (06-48645507).
De tekst ligt het weekend daarna op naam voor u klaar bij Cello.

Voor Sam’s kledingactie
hebben we deze keer ruim 50
“eenheden” in ontvangst mogen
nemen. Dat was twee keer zo veel als
de vorige keer.
Iedereen die meegedaan heeft: heel
hartelijk dank!
Heleen Thijssen en Frans Hoitink

De aanmeldingstermijn voor het maken
van een kerstpakket is wel voorbij,
maar financiële steun blijft welkom
op banknummer 8254166
ten name van kerstactie San Salvator,
‘s-Hertogenbosch

Vieringen San Salvatorgemeenschap
in het Dagcentrum, 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 uur - 11.30 uur
tel.: 06-48645507
info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl
rkn.: NL96 INGB 0006040713
t.n.v. San Salvator in Beweging
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 zondag 19 januari 2014
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