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geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap
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het leven vierend

nr. 20 28 augustus 2014

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

van harte aanbevolen

z De interviews op de voorpagina (homepage).
z Ook de recente (en oudere) foto’s op de voorpagina.
Interessante interviews met mensen uit onze geloofsgemeenschap.

z De informatie over de werkgroepen (klik op werkgroepen rechtsboven
							

op de voorpagina.)

ACTIEF EN NABIJ,
B E V L O G E N E N B E K WA A M
“Leg eens uit Erick, wat dat nou betekent om deel uit te maken van de pastoraatsgroep.”
Degene die dat vraagt, verwacht waarschijnlijk een kort en helder antwoord zodat hij of zij zich een beeld kan
vormen wat een lid van de pastoraatsgroep doet in de gemeenschap. Ik glimlach dan wat en begin dan toch
maar voorzichtig te vertellen:
‘Soms sta je aan de zijlijn, vaak er middenin en ooit sta je voorop.
Er worden initiatieven ontwikkeld, dan weer worden ideeën aangereikt en verder uitgewerkt en soms zijn er
signalen die vragen dat ontwikkelingen worden bijgesteld.
Je hebt oog voor de enkeling die extra aandacht kan gebruiken, maar ook hoor en zie je wat de gemeenschap wil en nodig vindt en tegelijkertijd blijf je je best doen te reageren op de noden en oproepen uit de
samenleving. Met diverse mensen uit de gemeenschap, bijvoorbeeld ook in werkgroepen, ben je in gesprek,
praat met andere geloofsgemeenschappen en pakt gezamenlijk op wat nodig of wenselijk is. Periodes als
vasten en advent worden uitgewerkt in thema en vormgeving.
Er is overleg met….”
“Dat is allemaal mooi, maar leg nou eens uit wat het betekent om deel uit te maken van de pastoraatsgroep”.
Blijkbaar voldoe ik met mijn antwoord niet aan de vraag die me gesteld is, dus doe ik een nieuwe poging.
“Nou, dat betekent dat ieder zijn of haar eigen inbreng heeft en dat we met elkaar telkens afwegen hoe we
met elkaar actief en nabij kunnen zijn. Het is prachtig om te merken dat we elkaar versterken en telkens weer
leren aan en van elkaar. De één brengt de contacten buiten de gemeenschap naar binnen en de ander is zo
verweven met de gemeenschap dat die goed kan verwoorden wat er leeft bij en tussen mensen.
Het is de dynamiek tussen elkaar die ons bedreven maakt en ons ook begeestert te doen wat er gedaan
moet worden.
We hebben elkaar daar telkens weer voor nodig.”
>>>>
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Mandalacursus
voor beginners
Op 17 september willen we weer een

“Maar wat betekent dat nou voor jou?”
Het lijkt me een andere vraag dan de beginvraag,
maar niettemin geef ik er graag antwoord op.
“Ik vind het een verademing, te weten en te voelen dat
ik niet alles hoef te kunnen, dat ik vragen en twijfels mag
hebben en dat we met elkaar daar open over kunnen
spreken. Het is die openheid naar elkaar die mij zoveel
vertrouwen en voldoening geeft.
Eigenlijk is de pastoraatsgroep een afspiegeling van de
gemeenschap, open en gastvrij, lerend en twijfelend,
inspirerend en luisterend, solidair en actief.
Mocht je nog iemand weten, binnen of buiten de gemeenschap, die daar zo in mee wil werken dan is die
natuurlijk welkom.
Denk jij er ook zelf maar eens over…..”

cursus mandalatekenen voor beginners
starten.
Deze cursus is bedoeld voor mensen die
kennis willen maken met een meditatieve
manier van tekenen, waarbij tekenvaardigheid niet van belang is. Het gaat om
tekenen en kleuren vanuit je eigen
gevoel en ervaringen, waarbij het
eindresultaat niet centraal staat.
We willen beginnen met het uitwerken
van bepaalde oersymbolen, zoals:
de cirkel, de golfbeweging, het vierkant
en de driehoek.
Deze symbolen kan eigenlijk iedereen
wel tekenen.
Door het combineren van deze symbolen
en het kleuren ervan, ontstaat er al een
mandala.

namens de pastoraatsgroep en
de commissie pastoraatsgroep,
Erick Mickers

De mandala lessen zijn op de woensdagmiddag van twee tot vier om de veertien
dagen in ‘De Schaapskooi’
Beethovenlaan 1
Rosmalen.

CONTRIBUTIE
Beste leden van onze vereniging,
Een aantal leden heeft de contributie over 2014
nog niet voldaan.
Maak het ons gemakkelijk en maak zo spoedig
mogelijk minimaal 10 euro over op ons banknummer NL 96 INGB 0006040713.
Iedereen die meer dan 10 euro heeft overgemaakt heeft automatisch contributie betaald.
Bedankt namens de penningmeester
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De cursus bestaat uit zes lessen en
wordt gegeven door Forra van Reijswoud.
Als u mee wilt doen, geef u dan zo snel
mogelijk op.
Opgeven en nadere inlichtingen:
Forra van Reijswoud
tel: 073 6142904

De adviesraad in het werkjaar 2014 - 2015
In zijn eerste werkvergadering op 2 juli jongstleden heeft de nieuwe Adviesraad van de vereniging
San Salvator in Beweging zijn werkprogramma voor het komende werkjaar vastgesteld.
De Adviesraad zal vergaderen, steeds op donderdagavond om 19.30 uur in Cello.
Deze vergaderingen zijn openbaar, belangstellende bezoekers kunnen plaatsnemen op de
‘publieke tribune’ en krijgen, na aanmelding, de gelegenheid om hun mening te geven over
onderwerpen die op de agenda staan. Hoe een en ander wordt vorm gegeven zal nog bekend
gemaakt worden.
Iedereen krijgt van te voren de mogelijkheid kennis te nemen van de agenda.
Op de volgende data staat een vergadering gepland:
n
18 september 2014;
n
30 oktober 2014;
n
11 december 2014;
n
5 februari 2015;
n
16 april 2015;
n
25 juni 2015.
De Adviesraad zal zich zo transparant mogelijk opstellen en rekent op uw warme belangstelling.
									
Jacques Jochems, secretaris
									
Johan Wierenga, voorzitter

Bloemetje van de week

W

at een fijne traditie - al meer dan 40 jaar! - om vanuit de zondagsviering een bloemetje te geven aan iemand, die we
willen bedanken, aan iemand die iets te vieren heeft of soms ook
om iemand te laten weten dat we meeleven bij verdriet of ter
ondersteuning voor een operatie of andere situatie.
Zo’n bloemetje wordt altijd blij verrast ontvangen, het doet
merkbaar goed als er aan je gedacht wordt.
Vanuit de gemeenschap krijgt het pastoraatsteam gelukkig vaak
een suggestie wie er in aanmerking zou kunnen komen voor zo’n
bloemetje, het is voor hen immers onmogelijk iedereen te kennen.
Het is een misverstand dat zo’n bloemetje alleen bestemd kan zijn
voor leden van onze gemeenschap, ook anderen en
organisaties kunnen voorgesteld worden voor een bloemetje. Het team maakt dan een keuze voor wie en
op welk weekend, afhankelijk van de situatie. Het zou fijn zijn als ook U attent bent op wie er voor
zo’n bloemetje in aanmerking kan komen; samen weten we immers meer.
Als U iemand voorstelt die wat verder weg woont of elders in het ziekenhuis verblijft is het prettig als U
dat bloemetje ook weg zou kunnen brengen, geef dat dan alstublieft gelijktijdig door.
De bloemetjes worden door de Siergroep met veel zorg gemaakt.
Het is fijn als ze na de vieringen zo snel mogelijk weggebracht worden. De bloemetjes staan in oasis,
maar zeker na vervoer is het fijn als ze meteen water bijgevuld krijgen.
De ontvanger heeft zo wat langer plezier van het bloemetje en dat is natuurlijk ook de bedoeling.
Mocht u toevallig kleine potjes over hebben, dan kunt u de Siergroep daar blij mee maken.
Maria van den Dungen
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De vreugde van het Evangelie
In een gesprek na de viering werd ik door Wim van Brederode gewezen op
het schrijven van paus Franciscus, “De vreugde van het Evangelie”.
De paus heeft dit geschreven naar aanleiding van de Bisschoppensynode
van 2012 over de nieuwe evangelisatie. Er staat op een prachtige manier
beschreven hoe het evangelie vandaag de dag mensen kan inspireren.
Een mooie aanleiding lijkt me om daar over met elkaar in gesprek te gaan.
Graag wil ik u daarvoor uitnodigen!
Al diverse mensen hebben te kennen gegeven daaraan deel te willen
nemen. Mocht u ook interesse hebben dan kunt u zich daarvoor opgeven
via info@sansalvatorgemeenschap.nl of telefonisch van 9.30 u. - 11.30 u.
bij een van de gastvrouwen op de Schaapskooi.
Wilt u dan uw adres of emailadres daarbij opgeven?
Wanneer alle namen zijn geïnventariseerd zullen wij u medio september
verschillende data doorgeven waar op u kunt reageren welke sessie het
beste bij u past. We denken daarbij aan verschillende groepen en
tijdstippen, overdag en in de avond, omdat het animo erg groot is.
Per groep worden er drie bijeenkomsten gepland, waarvan de eerste
bijeenkomst in oktober zal plaatsvinden.
Op dit moment is het schrijven uitverkocht. De herdruk zal eind augustus
weer verkrijgbaar zijn. Het is te bestellen bij elke boekhandel.
Titel: De vreugde van het Evangelie.
Auteur: Paus Franciscus
Prijs: € 11,00
Ik verheug me al op de diverse ontmoetingen die hieruit ontstaan.
			
Met een warme groet, Erick Mickers

HERHAALDE OPROEP
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 belangrijkste 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
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Hoe ademen we de blaadjes tot leven?
Om tot de Sansalvatorgemeenschap te horen, daar ben ik heel gelukkig mee.
Daarom volg ik bewust het wel en wee van de SSG. Zo komen er ook heel wat vragen bij me op.
Toen ik de laatste eerste communieviering meemaakte, kreeg ik behoorlijk de kriebels en die heb ik nog
steeds. En vragen te over en niet alleen bij mij, maar ik merk ook bij anderen:
Moet dat nou echt nog zo?
Zijn we een parochie die alles blijft doen als vanouds?
Wat willen we van de R.K.traditie behouden en hoe gaan we daar dan nu mee om?
Welke sacramenten zijn voor ons nog zinvol en kunnen we er nieuwe aan toevoegen?
Wat willen we eigenlijk anders?
Hoe staan we t.o.v.andere levensbeschouwingen en willen we elementen daarvan integreren?
Hoe doen we dat?
Hoe verbinden we ons met gelijkgezinden elders in het land en eventueel daarbuiten?
En de vraag die mij allang bezig houdt: hoe is onze houding bij grove mensenschendingen?
Wanneer hebben we de gelegenheid inhoudelijk met onze gemeenschap bezig te zijn?
De ledenvergadering met een overvolle agenda biedt daar niet de mogelijkheid voor.
Aansluitend op de gedachte van een ideeënlijst stel ik het volgende idee voor:
n Twee maal per jaar een ledenvergadering zoals gepland.
n Daarnaast regelmatig na de zondagsviering de gelegenheid geven om gezamenlijk
de essentiële zaken van de SSG door te nemen.
Enige tijd geleden las ik een uitspraak van Einstein: “...een probleem los je niet op vanuit hetzelfde denken
dat het probleem heeft veroorzaakt...”
Zou dat ook niet voor ons van toepassing kunnen zijn? We gaan nu gelukkig minder verticaal maar meer
horizontaal denken. Dat geeft meer kansen om elkaar te motiveren en stimuleren in een veranderend denkproces. Ook kunnen we beter de aanwezige dynamische en creatieve krachten benutten om nieuwe inzichten te ontwikkelen en consequent daarnaar te handelen.
Meer gezamenlijk denken en spreken is onmisbaar daarvoor.
We gaan toch niet alleen om “zachtheid van het leven”, ook om elkaar waar ook ter wereld tot zegen
te zijn.
											
Jet Zwanikken

De financiële stand van zaken
De helft van 2014 is alweer voorbij. Hoe staan we er financieel voor?
De inkomsten bedroegen € 47.820, vooral door vrijwillige bijdragen en de wekelijkse collectes.
Alle bijdragers heel hartelijk bedankt. De collecteopbrengst ligt in vergelijking met vorig jaar iets hoger, de
vrijwillige bijdragen lopen iets achter.
In totaal is er ruim € 2.500 minder binnen gekomen.
De uitgaven zijn wel duidelijk gestegen. We hebben € 51.265 uitgegeven.
Dat levert een tekort op van bijna € 3.500, een tekort dat we in de rest van het jaar hopelijk zonder veel
moeite wegwerken.
Maar er is meer. Cello is een fijne plek om te zijn, maar het gaat nog steeds om een tijdelijk verblijf.
We blijven zoeken naar een plek die definitiever is en die meer mogelijkheden biedt om onze activiteiten
uit te kunnen voeren. Daarbij moeten we steeds de vraag stellen: Wat kunnen we financieel aan?
Daarom is het belangrijk om onze “huisvestingsreserve” te vergroten. En dat kan alleen als er meer
binnen komt dan er uit gaat.
Daarom wil ik iedereen vragen om de bijdrage aan de vereniging eens kritisch te bekijken en te zien of er
ruimte is voor een verhoging. We zijn met ruim 400 leden. Als we allemaal die ruimte vinden, al is ie maar
klein, dan zet dat toch veel zoden aan de dijk. 		
								
Gerard van de Weijer, penningmeester
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UITNODIGING
Informatieavond 1e Communie 2015
SAN SALVATOR GEMEENSCHAP
De San Salvator Gemeenschap is een geloofsgemeenschap die zich verbonden voelt
met de Rooms-Katholieke Kerk, maar tegelijkertijd zich ook vrij opstelt.
We willen met elkaar het goede van de traditie op een eigentijdse manier doorgeven.
Zo proberen we de weg van Jezus van Nazareth te volgen.
Dat merk je doordat iedereen zich welkom voelt om deel te nemen aan de tafel van
brood en wijn, maar ook zie je dat vrouwen en mannen voorgaan in de vieringen.
We gaan uit van het goede in mensen, dat elke mens mag zijn wie hij of zij is en dat geloven
bedoeld is om mensen groot te maken.
Vanuit die gedachte willen we kinderen graag meenemen in die wereld van geloven. Het is een andere
wereld dan dat kinderen veelal gewend zijn. Een wereld van verhalen over wonderen en van lang geleden,
een wereld van rituelen en een andere taal. In de voorbereiding op de
1e Communie gaan we telkens, letterlijk en figuurlijk, door een andere poort
naar die wereld, die ook laat zien wat dat betekent in de wereld van vandaag.
Dat doen we samen: kinderen, ouders en andere mensen uit de gemeenschap. Met elkaar ontdekken we hoe fijn die wereld kan zijn. In zes bijeenkomsten willen we zo op weg gaan naar het feest dat 1e Communie heet.
Daarnaast zullen er een aantal zondagsvieringen zijn die de voorbereiding
ondersteunen.
Wij nodigen u uit voor de informatieavond op donderdag 9 oktober,
van 20.00 u.- 21.30 u. in Dagcentrum Eygenweg,
van der Eygenweg 1, ’s-Hertogenbosch
.
Op deze avond willen we graag met u in gesprek over de visie van de
San Salvator Gemeenschap en de aansluiting van het programma op de beleving van u en de
kinderen. U maakt kennis met de werkgroep, ziet diverse materialen die worden gebruikt en
u kunt uw kind dan inschrijven.
De kosten voor de 1e Communievoorbereiding
bedragen € 75,=

data van bijeenkomsten in 2015:
zaterdag 10 januari

10:30 u - 12:30 u

zaterdag 21 februari

10:30 u - 12:30 u

zaterdag 21 maart

10:30 u - 12:30 u

zaterdag 18 april

10:30 u - 12:30 u

zaterdag 16 mei

10:30 u - 12:30 u

zaterdag 13 juni

10:30 u - 12:30 u

zondag 14 juni 		

10:30 u communiefeest

data van ondersteunende bijeenkomsten:
Namens de San Salvator Gemeenschap,
Yvonne Altorf
Erick Mickers
www.sansalvatorgemeenschap.nl

zondag 22 februari

11:00 u kinderkerk

zaterdag 29 maart

vanaf 10:30 u - 12:30 u

			

palmpaasstokken maken

zondag 30 mart:

10:30 palmpasenviering
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bijzondere momenten
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van
Pauline van de Hoeven-Schute		
geboren op 25 november 1928
						
overleden op 18 juli 2014
Frans Hummelman			
geboren op 25 november 1928
						
overleden op 29 juli 2014
Dank je wel Ankie Luijcx
voor je bijdrage met dit mooie gedicht.
(red.)

LAAT ER EEN TUIN ZIJN.

Laat er een tuin zijn
waar de bladeren heel traag
vallen,menigmaal
hun laatste landingsplaats
bepalen, alvorens
de aarde te raken waar
ze ligt in het verlengde
van hun vrije val.

agenda
September
7
na de viering verkoop artikelen uit de
Wereldwinkel
13
start training “omgaan met levensvragen”
(vol)
17
14.00 – 16.00 uur
in ‘de Schaapskooi’
Beethovenln 1 Rosmalen
start cursus Mandala tekenen
18
19.30 uur
in ‘Cello’ dagcentrum van der Eygenweg 1
bijeenkomst Adviesraad
20/21 19.00/10.30 uur 					
bevestiging Ard Nieuwenbroek als 			
voorganger
21
11.00 uur
kinderkerk
Oktober
9
20.00 – 21.30 uur
in ‘Cello’ dagcentrum van der Eygenweg 1
Informatieavond eerste communie 2015, 		
11
13.00 – 17.00 uur
in ‘Cello’
werkgroep ZIN (voorheen wwwww)
organiseert de workshop
“Mens, durf te leven”, verzorgd 			
door Marianne Thans, Esther Bressers 		
			
en Ard Nieuwenbroek
De volgende Algemene Ledenvergadering is
op 25 november a.s.19.30 uur,
in ‘Cello’ dagcentrum van der Eygenweg 1

Laat het mijn tuin zijn
waar de wereld eeuwig blijft
haperen tussen zomer en herfst
tussen vallen en opstaan.

Peter Theunynck

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

De Salvatoriaan:
Redactie:

Corrie Dansen, Ton van Iersel-Oomens

Vormgeving:

Vincent Elemans

Kopij graag naar: salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl of inleveren bij ‘De Schaapskooi’.
Uiterlijk zondag 12 oktober 2014
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