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z Op de voorpagina(homepage) het artikel 'Ondersteuning Salvatoriaan'.
z Kijk op de voorpagina naar de rubriek 'Recente foto's’, heel leuk om te zien.
z Onderaan de voorpagina zie je ”Social Media”, klik eens op de f van 		
								

facebook.

De laatste brief van Wubbo Ockels
Het overlijden van Wubbo Ockels heeft veel mensen geraakt. Zijn publieke optreden sprak tot de verbeelding
van mensen. Zijn optimisme, creativiteit en doorzettingsvermogen brachten hem en velen met hem, telkens
weer verder. Ik las in de verschillende artikelen dat een week in de ruimte hem voor het leven heeft veranderd.
Hij zag de schoonheid van de aarde, voelde dat dat zijn plaats was waar hij thuishoorde en niet ver daar boven.
En ondanks dat Nederland niet te zien was door een groot wolkendek, voelde hij zich intens verbonden met
de Martinitoren van Groningen. Van dat moment ontstond zijn droom: een nieuwe religie te creëren die ons allemaal samenbrengt. Een geloof in een God van de mensheid, die in ons allemaal zit, waar ieder voor verantwoordelijk is, waarachter we ons niet kunnen verstoppen.
Voor Wubbo Ockels was dat geen geloof van allerlei bedenkingen, maar een geloof van durven en doen. Verantwoordelijkheid nemen voor de mensheid, de hele mensheid die niet te scheiden is, die zijn plaats heeft op
de aarde en van nature daarvan niet te scheiden is. Mensheid, natuur en aarde zijn met elkaar verbonden. En
wil de mensheid overleven, dan zal die mensheid op een duurzame manier moeten omgaan met de natuur en
de aarde. Respect voor de mensheid, vraagt respect voor de aarde en de natuur.
Mooi, hoe deze mens begaan met de wereld en de mensheid, bezield en bevlogen ons wil meenemen in zijn
wijze van denken en handelen.
Mooi, hoe hij tot verbeelding spreekt bij jongeren en nieuwe wegen zoekt om de harten van jongeren te raken,
ter wille van de mensheid en al wat is.
Mooi, hoe hij ons nieuwe taal aanreikt, in een tijd van ontkerkelijking en secularisatie.
Het lijkt de taal van de mystici, van welke religie dan ook, die alle religies met elkaar verbindt, die allen hetzelfde
uitdragen, namelijk de ervaring dat de mens zich opgenomen weet met de wereld om zich heen, waar tijd en
andersheid wegvalt, en zich door, met en in alles verbonden voelt.
Het is die ervaring die mensen over grenzen heen laat kijken, die grenzen tussen religies en volken doet vervagen, die mensen oproept te leven van uit het diepe besef dat mens en natuur geen vijanden zijn, maar juist in
harmonie tot bloei kunnen komen.
Franciscus van Assisi wilde ons in die gedachten meenemen, zelf weer geïnspireerd door Jezus van Nazareth.
Hopelijk dat die laatste brief van Wubbo Ockels net zoveel mensen inspireert.
Een mooie mens is gestorven. Een mooie gedachte laat hij levend.
									
Namens de pastoraatsgroep, Erick Mickers
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Ervaringen
van een nieuwe voorganger
Het is al meer dan twee jaar geleden dat twee leden van
de pastoraatsgroep me vroegen eens te overwegen of het
voorgangerschap wellicht iets voor mij zou zijn. Ik was echt
perplex, had nooit over die vraag gedacht en het overviel
me. Tegelijk vond ik het een eervolle vraag die ik niet zomaar
opzij wilde leggen. Na wat denkwerk heb ik aangegeven een
soort proefperiode in te willen gaan, met uiteraard veel steun
van de leden van de pastoraatsgroep. Zo begon ik met de
overweging te verzorgen tot uiteindelijk in een hele viering
voor te gaan. Een heel proces met nogal wat aandachtspunten. Ook een proces met veel spanning en ook voldoening.
De spontane reacties na afloop, en natuurlijk ook kritische,
deden me langzaam geloven dat ik als voorganger iets kan
betekenen voor onze Salvatorgemeenschap.
Uitgaande van de gedachte dat voorgangers, voortkomend
vanuit de gemeenschap zelf, een voorbeeld zijn van een levende gemeenschap waar ‘ elk blad de boom tot leven
brengt’ . Kort geleden is de proefperiode afgesloten en ben
ik inzetbaar en ingezet als ‘vaste voorganger’. Ik ben hier
erg enthousiast over en heb veel zin in de vieringen waar
ik voor mag gaan namens de gemeenschap. Met natuurlijk
een eigen stijl van voorgaan. Ik vind het erg belangrijk dat
het gesproken woord in de vieringen kan worden verstaan
en verbinding maakt met ons dagelijks leven.
Ook zoek ik naar rituelen die onze woorden bodem geven.
Gebaren die woorden omhullen. Stiltes die ons meer bij onszelf brengen. En worstelend met de vraag: Wel of geen gebedsmantel? Een voortdurende zoektocht die ik gepassioneerd met u samen maak.
Met dank aan John Parker, Corrie Dansen, Erick Mickers en
Ed Andriessen die me daarbij hebben geholpen en geïnspireerd. Gelukkig blijven ze dat, net als u, dat ook in de toekomst doen.
					
Ard Nieuwenbroek

Adviesraad van start
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van San Salvator in Beweging is
de nieuwe Adviesraad geïnstalleerd.
Gevraagd en ongevraagd advies
geven aan bestuur en/of ledenvergadering is de opdracht.
In een vorige ledenvergadering toen
‘medezeggenschap’ centraal stond
was daar uitdrukkelijk om gevraagd.
Geleid door een onafhankelijke voorzitter en secretaris gaan ongeveer
zestien betrokken leden op persoonlijke titel of vanuit een bepaalde werkgroep de opdracht aanpakken.
De openbare vergaderingen zullen
jaarlijks vijf keer plaatsvinden.
De ploeg is bijna compleet.
Heb jij zin om mee te denken over
de ontwikkelingen in de San Salvatorgemeenschap en daar je
mening over te geven dan ben je
van harte welkom.
Voor informatie: Johan Wierenga

Ben jij degene die we zoeken?
Voel je ervoor om mee te doen in een
klein gezellig team dat ervoor zorgt dat
zeven keer per jaar de Salvatoriaan
verschijnt?
Het belangrijkst is betrokkenheid,
iedereen heeft kwaliteiten en binnen de
redactie vullen we elkaar aan.
Spreek eens iemand van de redactie
aan voor meer informatie.
We doen deze oproep, omdat er aanvulling nodig is.
De redactie van de Salvatoriaan

Onze vereniging en de contributie
Enkele weken geleden had ik het als penningmeester met iemand over het overmaken van de contributie voor
onze vereniging. “Wordt die niet automatisch afgeschreven?”, werd toen gevraagd.
Helaas gaat dat niet automatisch. Leden dienen ieder jaar zelf hun contributie over te maken om lid te blijven.
Leden die meer dan de contributie van 10 euro bijdragen aan de vereniging zijn natuurlijk wel automatisch lid
en hoeven dus ook niet nog apart de contributie over te maken.
Dus als je lid bent, als je lid wilt blijven, maak dan de contributie over voor 2014 .
Dan hebben we een correcte ledenlijst.
					
Gerard van de Weijer
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Elk blad ademt de boom tot leven
Door mijn ervaringen met opbouwwerk ben ik geïnteresseerd in het zoeken naar mogelijkheden de
basis van onze gemeenschap te bereiken om te weten o.a.
- hoe over het aangebodene gedacht en hoe het verwerkt wordt
- hoe initiatieven van onderop kunnen worden aangemoedigd en gerealiseerd
- hoe verborgen krachten te ontdekken en te versterken zijn
Als we meer vanuit de basis willen gaan werken, zullen we er ook meer van moeten weten.
Gelukkig worden de vergaderingen van de adviesgroep, die binnenkort van start gaat, openbaar.
Het zou aan te bevelen zijn ook alle verslagen van de adviesgroep met naam en toenaam te
publiceren in de Salvatoriaan (niet iedereen heeft email). Het zal de betrokkenheid van de leden
stimuleren en daarmee ook het meedenken en de medeverantwoordelijkheid.
Ik hoor nog Jan Terlouw ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei zeggen:
‘Informatie, kennis en openheid zijn onmisbare elementen om een gemeenschap goed te laten functioneren’.
Ik waardeer de openheid die er in onze gemeenschap bestaat, maar het kan altijd beter.
Er zijn nog veel leden die alles vanzelfsprekend vinden.
Hoe verhoudt zich dat met ons motto: ‘Elk blad ademt de boom tot leven’ ?
Om het meedenken te bevorderen zou ik willen voorstellen in de Salvatoriaan een rubriek te starten
met een uitdagende vraag, iets als HOE DENK JE OVER....... bv. liturgische kleding, liederen, lezingen uit andere wereldbeschouwingen etc., etc., Onderwerpen genoeg. Hierbij een korte toelichting
betreffende de gestelde vraag en adressen voor reacties.
Het zijn maar bescheiden pogingen zoveel mogelijk leden in beweging te krijgen, de San Salvator
Gemeenschap tot leven te ademen.
Wie weet er nog meer? Kom ermee voor de dag.
Jet Zwanikken; tel.6413252

Vakantie-actie 2014
Eind mei, rond de tijd dat velen hun vakantiegeld ontvangen, start het Noodfonds Noord ieder jaar de Vakantie-actie. Ook dit jaar hopen we gezinnen en alleenstaanden uit Orthen en Noord, die zich niets extra’s
kunnen veroorloven, toch een klein vakantielichtpuntje te mogen aanbieden.
Om dit financieel mogelijk te maken doen we een beroep op u. Uw bijdrage is meer dan welkom op de
rekening van de Jan Schoutenstichting -twee- (NL23 INGB 0005 9626 81).
Het Noodfonds is een actie van ons, de San Salvatorgemeenschap, en van iedereen die het doel ervan
een warm hart toedraagt.
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VERSLAG TRAINING OMGAAN MET LEVENSVRAGEN ....
Zestien Salvatorianen hebben dit voorjaar de
in-house training “Omgaan met levensvragen”
gevolgd, die door Ard Nieuwenbroek, sociaal
pedagoog en in meerdere hoedanigheden zeer
actief in onze geloofsgemeenschap, is gegeven.
De training, geïnitieerd door de Werkgroep Diaconie, had als hoofddoel deskundigheidsbevordering
van de zes leden van de twee bezoekgroepen die
door deze werkgroep zijn opgericht. Leden van
deze bezoekgroepen leggen bezoeken af aan
ouderen met levensvragen die in een woonzorgcentrum wonen, onder supervisie van de geestelijk
verzorger van dat huis.
Daarnaast was er plaats voor deelnemers uit
andere werkgroepen, die in hun werk ook met
levensvragen worden geconfronteerd en
voor anderen die er over denken dit bezoekwerk
te gaan doen.
Het waren drie intensieve en bijzonder inspirerende middagen.
Getraind werden we onder meer in aandacht geven, in de techniek van het luisteren, en in hoe je
iemand erkenning kunt geven.
Mooi is dat veel van de geleerde gesprekstechniek
ook in andere gevallen toepasbaar is, niet alleen
in “formele” gesprekssituaties. We hebben heel
veel opgestoken en ook nog van elkaar geleerd.
En diegenen die tevoren meenden, dat zij
goede open vragen konden stellen: die weten nu
wel beter.
Ard: dank je wel !
				
Lidy Verdegaal
		
secretaris Werkgroep Diaconie

HERHALING TRAINING
“OMGAAN MET LEVENSVRAGEN”
NAJAAR 2014

Er waren nogal wat mensen die niet mee konden
doen met de training omdat ze op een of meer
data verhinderd waren.
Om die reden heeft Ard toegezegd de training
dit najaar te willen herhalen. Het blijft een cursus
van 9 uur, maar nu verdeeld over vier data.
Er zijn opnieuw 16 plaatsen, de plaats is Cello.
De data zijn:
zaterdag 13-09-2014, 13.30 uur - 16.30 uur
maandag 22-09-2014, 19.00 uur - 21.00 uur
woensdag 1-10-2014, 19.00 uur - 21.00 uur
dinsdag
14-10-2014, 19.00 uur - 21.00 uur
Het is nu al mogelijk hiervoor in te schrijven.
Blokkeer je agenda op deze data en stuur een
e-mail naar: Trudie van Lexmond:
		
ssib.ssg@gmail.com

Oecumenische kerkdienst tijdens Jazz in Duketown
Gé Bijvoet Ad Colen Plus in Grote Kerk Den Bosch

Het is inmiddels een goede traditie in Den Bosch: een oecumenische jazzdienst op zondagochtend
tijdens het festival Jazz in Duketown.
De editie van 2014 wordt een extra feestelijke door de medewerking van jazzpianist Gé Bijvoet en
saxofonist Ad Colen.
De dienst begint op Eerste Pinksterdag, 8 juni, om 12.00 uur in de Grote Kerk aan het Kerkplein;
voorgangers zijn dominee Erica Scheenstra en straatpastor Embregt Wever.
De jazzviering in de Grote Kerk vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Beraad van Kerken,
in samenwerking met de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch en de stichting Jazz in Duketown.
de Salvatoriaan 

De Cantorij vraagt…… muzikale oproepkrachten!
Zing je graag maar wil je niet gebonden zijn aan een koor?
Misschien kun je ons dan af en toe een keer helpen als invaller?
De Cantorijleden zingen met plezier.
Maar we gaan ook graag op vakantie.
En veel leden hebben kinderen en kleinkinderen..
Bovendien duurt het bij senioren soms langer om weer fit te worden na een griep, een operatie enz.
Daarom zoeken we ‘oproepkrachten’ als er een keer teveel mensen tegelijk verhinderd zijn.
Natuurlijk moet je als invaller wel muzikale bagage meebrengen:
o je eigen partij thuis kunnen instuderen, is echt nodig.
o een uur voor de zondagviering begint, is iedereen aanwezig om in te zingen.
Voel je er voor om mee te doen aan zo’n pool van invallers?
Op dit moment hebben we dringend behoefte aan enkele bassen. Maar sopranen, alten en
tenoren zetten we ook graag op het lijstje van oproepkrachten!
Meer weten? Spreek de dirigent of een van de leden aan na een viering of bel of mail naar
Toos Verdonk
Contactpersoon van De Cantorij
Tel. 073-6440971
e-mail: cwmverdonk@tiscali.nl

EVEN VOORSTELLEN
Rien Cooijmans
“Als nieuw lid van de Cantorij is mij gevraagd mezelf in een paar woorden voor te stellen aan de San Salvator gemeenschap. Op de lagere school zong ik bij de Mereltjes en
daarna ben ik blijven zingen in diverse koren. Voordat wij in 2004 naar Frankrijk vertrokken zong ik als tenor bij Vocaal Ensemble Markant. Verder speel ik vanaf mijn 7e
viool. De laatste 10 jaar heb ik het viool spelen niet bijgehouden. Nu we terug zijn zing
ik sinds een paar maanden als bas bij de Cantorij”
Annemieke Laghuwitz
is mijn duits-pruisische naam. Op mijn achtste zong ik in het schoolkoortje, via jongerenkoor kwam ik bij het ‘s-Hertogenbosch’ Vocaal Ensemble (1980-2013).
Ik ben een hoge alt met helaas afnemend gehoor, maar ‘gehoor’ vind ik gelukkig nog
wel ... bij de Cantorij!
Miriam Peeters
Velen kennen me al. Via Peter-Paul ben ik bij de cantorij gekomen. Ik zing mee met het
koor en af en toe speel ik tijdens de dienst een stuk op mijn viool.
Fijn om zo een bijdrage te kunnen leveren!
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bijzondere momenten
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van
Frieda Lenaers-		
Klarenbeek			

geboren
overleden

22 oktober 1944
12 april 2014

Martha Clasina van
De Koevering-Parijs		

geboren
overleden

4 september 1931
26 april 2014

Verder zijn door de doop in onze gemeenschap opgenomen:
Thomas en Suzanne van Ravenstein

gedoopt op 18 mei 2014

agenda
29 mei Hemelvaart
om 10.30 uur Erick Mickers.
		

met als thema : “Hemels, zo’n retourtje aarde!”

speciale viering: 1 juni 13.00 uur doop van Selena Spijkers
7 juni

Pinkster-zaterdag
om 19.00 uur John Parker

8 juni

Pinkster-zondag
om 10.30 uur John Parker.

		

met als thema : “Geest voor iedereen.”

		

m.m.v. koor Melodiek

15 juni
		
22 juni

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

om 11.00 uur Kinderkerk
met als thema: “De zomer komt”
om 10.30 uur

		

Viering waarin een aantal kinderen

		

voor de eerste keer aan tafel gaan.
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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 22 juni 2014

