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

van harte aanbevolen 

z   “opbrengst dienstenveiling” (homepage)
z   “eenmaal andermaal” (home page)

Elk blad ademt de boom tot leven
GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap 
verbonden in liefde 
het leven vierend

 met jouw engel op weg
Ik zie het nog zo voor me.  
De kerststal, thuis bij mijn ouders. Stro op de grond, kindje 
Jezus met Jozef en Maria mooi neergezet en daar om-
heen alle beelden. In de stal een rood of geel lichtje van 
de kerstverlichting. En boven de stal hing een engeltje met 
de spreuk ‘Gloria in excelsis Deo’.  En alsof de duivel er 
mee speelde, elk jaar ging er wel iets kapot. Dan brak er 
een poot van een schaap, of moest het hoofd van een 
herder het ontgelden. Ook de engel bleef niet gespaard.  
Regelmatig donderde het engeltje naar beneden, brak een 
vleugel, een voet of het hoofd. En elk jaar werd het weer 
geplakt en  weer opgehangen. Wat engelenhaar ervoor, 
om de gebrokenheid wat te verbergen, maar toch hing 
daar die vertrouwde engel. Het was een vertrouwd beeld 
en een vertrouwd ritueel. 
Tot een keer dat mijn moeder meende dat er een andere 
engel moest komen. Vol trots liet ze ons de nieuwe engel zien, verfijnd met alles er op en er aan. Het was 
een engel die nooit meer stuk zou gaan. Immers, hij was van plastic! Het was dát moment, dat opeens alle 
betovering er van af was. Door het vervangen van die vertrouwde engel verloor ook het aardse tafereel  haar 
hemelse uitstraling. Het vertederende werd meelijwekkend en de glimlach veranderde in een stil lachen om 
de  trieste aanblik van gebroken en bij elkaar geraapte figuurtjes. 

Wat zou het mooi zijn als we die vertrouwde engel, hoe gebroken dan ook, weer zouden kunnen vinden, 
zodat het aardse tafereel weer haar glans kan krijgen. Wat zou het mooi zijn wanneer ieder van ons zijn of 
haar eigen vertrouwde engel weer op het spoor komt, om dan met die engel op weg weer thuis te komen. 
Dat wens ik u toe, een engel op je weg, vertrouwd en heel nabij. Niet alleen naar Kerstmis toe, maar ook 
daarna, om door alle gebrokenheid heen, het hemelse te kunnen  blijven zien en te kunnen blijven zingen:  
“Gloria in excelsis Deo”. 

Een zalig Kerstfeest!
Namens de pastoraatsgroep, Erick Mickers

http://www.sansalvatorgemeenschap.nl/site/san-salvator-gemeenschap/werkgroepen/
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 KERST  --  maar dan anders...  

Al vroeg begonnen de winkels in kerstsfeer uit te pakken, de straten kregen weer hun extra verlichting. 
Mensen gingen al reisplannen maken, of een kerstmarkt boeken. De kerststal werd al klaargemaakt 
voor de talloze bezoekers. Je kent het allemaal: een stal, engelen, herders, veel dieren, een kind, 
moeder, vader, wiegje, dennengeur, engelenhaar, sfeervolle muziek, heel zacht en vertrouwd. 
Ieder hoopt op een fijne kerstavond met nachtmis en het is ….. ‘gezellig’ .

  Maar wat betekent Kerst nu echt voor jou? 
Kun jij de zin aanvullen die begint met: Kerst is.....? 

Dat is gevraagd aan ex-gedetineerden, veteranen, bezoekers, dak-thuislozen, en de 
uitkomsten geven te denken. Op grote borden nodigen ze uit tot bezinning. 
Lichtjes vragen om aangestoken te worden, voor...? 
Zachte zang, anders dan anders, dus laat je gedachten gaan. 

   Kom je licht opsteken! Bij het oecumenisch Kerst-event :
   Kerst(m)is….

  Vrijdag 19 december tussen 14.00-17.00u.
             Op het Kerkplein, halverwege de Kerkstraat, en in de Grote Kerk, bovenaan de   
  ‘Spaanse’ trap.

Vertegenwoordigers van diverse kerken heten u hartelijk welkom.
Medewerkenden: zangers, muzikanten, kunstenaars, mensen-in-beweging, lichtdragers, out-of-the-box-
denkers-en-doeners, mensen van de straat en van kantoor, en u zelf.

Organisatie: Oecumenische werkgroep Kerst(m)is… met ondersteuning Beraad van Kerken.

ADVENTSMEDITATIES
 
Binnenkort is er weer gelegenheid om te mediteren.
Met behulp van inspirerende teksten bereiden we ons in stilte voor op het Kerstfeest, 
feest van het Licht.
U bent van harte welkom op de volgende maandagavonden van 19.30 – 20.30 uur.
In de Grote Kerk, Kerkstraat 20, ‘s- Hertogenbosch 
op 1, 8 ,15 en 22 december

Elly Zandstra

RUST VOOR AANVANG VAN DE VIERINGEN

Van de voorgangers is het verzoek gekomen om vóór de aanvang van de vieringen 
een paar minuten rust te creëren voor de voorganger en lectoren. 
Daarom wordt de deur van het kantoortje 5 minuten voor aanvang  gesloten.
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De derde dienstenveiling 
     
Wat moet je in Godsnaam nog schrijven over een veiling als er op de website al zo’n prachtig artikel is 
geschreven door Ans Mettes. Geschreven vanuit haar hart. Ik kan u verzekeren dat ik het niet beter had 
kunnen verwoorden. 
Ik ga toch een poging wagen. Het was voor de eerste keer een dienstenveiling zonder onze lieve Judi. 
Ze is dan wel uit ons oog verdwenen, maar niet uit ons hart. We hebben er geen eerbetoon van gemaakt. 
‘Doe maar gewoon, dat werkt het beste’, zou ze ongetwijfeld gezegd kunnen hebben. 
Dat Karien in haar voetsporen ging treden was niet vanzelfsprekend, maar wel zeer bijzonder. 
En ze heeft er een prachtige invulling aan gegeven, zo ook de andere leden van de werkgroep, ieder 
met zijn/haar eigen kwaliteit. Ik voel me dan ook zeer vereerd deel uit te mogen maken van deze werk-
groep. Dank je wel Ard, Ria, Annemarie, Yvonne, Karien en Leo, onze veilingmeester, voor de geweldige 
samenwerking. 
Wat ga je doen bij zo’n derde veiling en hoe kun je mensen buiten onze vereniging om mobiliseren mee te 
doen? De loterij zou blijven en blijkt het eerste fundament te zijn. 
Ongeveer dezelfde opbrengst als vorig jaar. Een mooie aanzet. Tijdens een van besprekingen kwam het 
idee op om iedereen minstens een gast mee te laten nemen. 
Neen, niet een die al gekend is, maar een die nog onge(be)kend is binnen onze gemeenschap. 
Helaas is ons dat niet helemaal gelukt. Ik heb wel wat nieuwe onbekenden gezien. Ik hoop dat ze lang-
zaam in bekenden gaan veranderen. Dat zou, naar mijn mening, de winst van onze derde veiling zijn. 
En dan volgend jaar weer iemand meenemen die nog niet gekend is bij onze gemeenschap. 
U heeft er een jaar de tijd voor om na te denken wie u in Godsnaam mee zou kunnen nemen. 
Volgend jaar het dubbele aantal is een mooi streven. 
Laten we elkaar daarin vooral stimuleren en bemoedigen. 

Het eindbedrag van onze derde veiling is prachtig, geeft moed en een goed gevoel. Volgend jaar maar 
weer doen, lijkt me. Leo fluisterde mij na afloop in dat hij graag weer meedoet, tenzij we iemand anders op 
het oog hebben. Ik geloof het niet. 
Nu begint het eigenlijk pas. De diensten worden genoten en er ontstaan bijzondere verbindingen. 
“Waar staat een gedekte tafel” is niet alleen een regel uit een liedtekst, maar meer nog een rode draad 
binnen onze gemeenschap.  
We dekken de komende tijd meerdere tafels met een variatie aan gerechten. Ook het proeven van wijnen, 
teksten, en liederen ontbreekt niet. We zijn goed in eten en drinken. 
Er werd fors op geboden en de aanbieders mogen aan de bak om de uitverkorenen te onthalen op een 
fantastisch uitgebalanceerde maaltijd. Niet alleen de vis wordt duur betaald. Ik ben ervan overtuigd dat alle 
diners, maaltijden klinkt zo gewoontjes, in alle opzichten worden genoten. 
Gelukkig komen de zanglustigen onder ons ook aan de bak: gregoriaans, Franse chansons, maar zeker 
ook Oosterhuis. Samen harde noten kraken en weer zingen tot je zelf muziek bent.  
Ik verheug me nu al op die bijzondere ontmoetingen. 
Samen eten, zingen, praten, drinken, delen en vooral “ont” moeten, onthaasten. 
Ik wens ons een reeks van prachtige ontmoetingen toe. 
Deel ze met elkaar door af en toe een reactie te plaatsen in de Salvatoriaan. 
Wie weet komt er ooit een bundel van. 
           Cees van Hoof    

De opbrengst van de kledinginzameling eind oktober was 2 keer zoveel als de vorige keer: 
46 eenheden. Wij hadden een koffie-theeplek ingericht waarvan door verschillende brengers 
gebruik gemaakt werd. Dus ook een gelegenheid om bij te praten. 
Hartelijk dank voor de moeite; de nood waar de opbrengst grotendeels heengaat wordt als 
maar groter. Komend voorjaar komen we weer in actie.                 
          Groetend, de inzamelaars
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Met engelen op weg: ook op Facebook

Tijdens deze adventsperiode organiseren we een bezinning op Facebook. 
Onder de noemer ‘met engelen op weg’  wordt er iedere dag een inspirerende tekst
 over een bijzondere engel geplaatst. Voor de teksten wordt gebruik gemaakt van het boek “50 
engelen voor je ziel” van Anselm Grün.  
Bij iedere tekst wordt natuurlijk een mooie afbeelding geplaatst die past bij de engel 
van de dag.  
Je vindt onze Facebook engelen op www.facebook.com/sansalvatorinbeweging. 
Ook als je geen Facebook-account hebt kun je de engelen zien. Je kunt het hele traject volgen, 
maar ook af en toe even kijken welke engel er die dag op jouw pad komt. 
Met deze reeks berichten willen we een nieuwe en eigentijdse invulling geven aan deze voorbe-
reiding op het kerstfeest. We hopen op deze manier mensen binnen en buiten de gemeenschap 
te kunnen inspireren. De eerste engel wordt op 30 november, de eerste zondag van de advent, 
geplaatst. De laatste engel plaatsen we op Driekoningen, 6 januari 2015.

Voortgangsbericht Adviesraad SSiB, 
december 2014

Inmiddels is het tweede advies van de Adviesraad, 
met criteria voor huisvesting, vastgesteld en door 
het bestuur van SSiB overgenomen. 
Ruim 70 geïnteresseerde leden werkten in 
gespreksgroepen mee aan de totstandkoming van 
dit advies. Tijdens de onlangs gehouden Algemene 
Ledenvergadering van SSiB werd het advies, op 
voorstel van het bestuur, overgenomen.

Binnenkort, donderdagavond 11 december, vindt 
al weer de vierde vergadering van de Adviesraad 
plaats. Naast de behandeling van een aantal 
onderwerpen ontvangt de Adviesraad een delegatie 
van het bestuur van de vereniging San Salvator in 
Beweging.

Adviesraad en bestuur werken, ieder op hun eigen 
terrein, voor onze geloofsgemeenschap en daarom 
is het goed dat we elkaar ontmoeten en dat er ge-
dachten uitgewisseld worden.

Vind je het ook interessant om eens te zien hoe zo’n 
vergadering van de Adviesraad verloopt, dan ben je 
van harte welkom op de ‘publieke tribune’. 
Zoals bekend ontvangen de leden van SSiB de 
agenda per mail en ook zal de agenda bij de ingang 
van Cello neergelegd worden.

Jacques Jochems, secretaris, 
Johan Wierenga, voorzitter

Mee komen zingen bij De Cantorij: 
wanneer zet je de stap?

Wil De Cantorij nou al wéér nieuwe leden? Jazeker!  
We waren –zacht uitgedrukt-  niet piepjong meer 
toen we begonnen en intussen zijn we zes en een 
half jaar verder. Dat tikt aan! 
We hebben dus versterking nodig!  
We zingen altijd met toewijding. Daar zijn we trots 
op. Trouwens, bij maestro Peter-Paul krijg je echt 
de kans niet om maar ongeconcentreerd wat aan te 
modderen…en dat vinden wij heel positief !
Maar kwaliteit vraagt ook een voldoende bezet-
ting bij álle stemmen. Ziekte van leden of hun 
partners of andere persoonlijke omstandigheden 
hebben de laatste maanden tot gevolg dat er open 
plekken vallen. Daar kan niemand iets aan doen, 
maar het is wel onplezierig voor ons én… voor de 
deelnemers  aan de vieringen. 
Wil je een keer een repetitie meemaken? We mo-
gen tegenwoordig de mooiste repetitieruimte ge-
bruiken die je je maar kunt bedenken: het ‘Koor’ van 
de Kapucijnen in hun klooster op de Van der Does-
singel. Maak gerust een afspraak om zelf te ervaren 
wat anderhalf uur geconcentreerd zingen in deze 
prachtige ruimte met je doet! 
We zingen elke woensdagmorgen van 9.30 tot 11.00  
en kunnen daarna tot ongeveer half twaalf koffie 
drinken en bijpraten in de grote spreekkamer.
Meer weten? Lees de beschrijving van De Cantorij 
op de website onder de kop ‘Werkgroepen’, spreek 
iemand van het koor aan na een viering, of stuur 
een e-mail of bel op naar:

Contactpersoon  Toos Verdonk (tel. 073-6440971)
         cwmverdonk@tiscali.nl
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Pastoraatsgroep, adieu!

Met ingang van 1 januari beëindig ik mijn lidmaatschap van de pastoraatsgroep. Een flink aan-
tal jaren heb ik met veel plezier intensief mogen samenwerken met Maria, Jantine, Corrie, John 
en Erick, maar zeker ook met Suzet en Trudie. Ik heb altijd genoten van de sfeer waarin wij onze 
taken vervulden. Met respect voor de waarde van traditie won de vrije gedachte het altijd van de 
ingeblikte regel.
Het was natuurlijk ook een periode waarin wij als gemeenschap voor de vraag werden gesteld 
wat het toch is dat ons zo bijzonder maakt. Ik ben dan ook dankbaar voor de belangrijke rol die 
mij werd toebedeeld in het proces, dat leidde tot het benoemen en beschrijven van alle waarden 
en verworvenheden die voor ons onvervreemdbaar zijn. Het uiteindelijk daaraan ontsproten 
document bleek van grote betekenis bij de beslissingen die we kort daarop hebben moeten 
nemen. 

Indrukwekkend was de waardigheid waarmee wij -weliswaar gedwongen- als gemeenschap met 
opgeheven hoofd ons kerkgebouw hebben verlaten. Dat ik ook een rol mocht spelen in het vin-
den van een ruimte waarin wij tot op de dag van vandaag met elkaar het leven vieren stemt mij 
tevreden.
Toen alles wat ik ‘kan’ niet meer in balans was met alles wat ik nog ‘aankan’ kreeg ik van mijn 
collega’s de ruimte om rustiger aan te doen, maar ook dat gaat op den duur frustreren. 
Vandaar mijn besluit, genomen in het vertrouwen dat er weer mensen opstaan die deze schone 
taak willen gaan vervullen.
Overigens ga ik er van uit dat ik de meesten van jullie nog regelmatig zal ontmoeten in de 
weekend-vieringen die ik trouw zal blijven bezoeken. Tevens blijf ik graag bereid om regelmatig 
voorganger te zijn. Deze bereidheid is voor 2015 al vertaald in het rooster.

Ik groet en dank jullie allemaal!  Ed Andriessen

De Redactie van de Salvatoriaan  
wenst ieder een fijn kerstfeest en een goed 2015 toe.

Engelen bestaan. 
Geloof het of niet. 
Je mag ze ook bij mij komen maken, 
bestellen of kopen. 
In alle kleuren denkbaar.  
Ook andere kerstversiering 
natuurlijk.

Ans Martens 
Binnenpolder 14 5235 VE Den Bosch
e: scrappen@bij-ans.nl
06 41360632  /  073 6413303
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Als blaadjes rond de Alef
Ik had behoefte om een tekening en een bezinningsgedachte met u te delen.
Wat ik bij het mandala tekenen vaak verrassend vind, zijn de associatieve gedachten en beelden,  
die zomaar bij je binnen komen als blaadjes die van de boom afvallen. 
Dat gebeurde mij, toen we met enkele mensen van de San Salvatorgemeenschap de letter Alef gingen tekenen. 
Misschien weet u dat de Alef de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet is en symbool staat voor het getal Een, 
voor de oorsprong en begin van alles, voor de Eeuwige. 
Dat is mooi om te weten en te geloven, maar het was vooral de vorm die mij boeide: een brede balk schuin omhoog en 
twee druppels of komma’s, één rechts die naar boven, naar de hemel wijst en één links, die naar beneden, 
naar de aarde wijst.  
Bij een aantal keren oefenen van deze lettervorm kwam de gedachte in mij op: het lijken wel blaadjes die rond 
dwarrelen. Niet zomaar, maar rond de grote letter, in de ruimte en de sfeer van de grote Alef. 
Ik vond dat een schitterende variant en aanvulling op ons San Salvatorlogo. 
‘Elk blad ademt de boom tot leven.’  
We dwarrelen allemaal tussen hemel en aarde maar de grote Alef houdt ons door zijn Adem  en aantrekkingskracht 
bij elkaar.                                                                                        
            Frits Bakker
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Overzicht van thema en vieringen in de Advent en  Kersttijd 2014

29-30 nov. 1e zondag van de Advent
MET ENGELEN OP WEG: 
de engel van waakzaamheid Vg. John Parker Zo. Koor Melodiek

6-7 dec. 2e zondag van de Advent
MET ENGELEN OP WEG: 
De engel van zelfkennis Vgs. Corrie Dansen + Franneke Hoeks Zo. Koor De Cantorij

13-14 dec. 3e zondag van de Advent
MET ENGELEN OP WEG: 
De engel van inspiratie Vg. Martien van Stiphout Zo. Koor Melodiek

20-21 dec. 4e zondag van de Advent
MET ENGELEN OP WEG: 
De engel van de zegen Vg. Ed Andriessen Zo. Koor de Cantorij

24 dec. 17.30 uur Kerstavond voor kinderen
MET ENGELEN OP WEG: 

De feestengel Vgs. John Parker,  Erick Mickers + 
WG Kinderkerk Herdertjesviering. Maar engelen zijn ook 

welkom hoor! 
   

24 dec.19.00 uur Kerstavond
MET ENGELEN OP WEG: 
De engel van de vrede Vg. Erick Mickers Koor Melodiek zingt tradi-

tionele Kerstliederen

24 dec. 21.00 uur Kerstavond
MET ENGELEN OP WEG: 
De engel van de vrede Vg. Erick Mickers Koor de Cantorij zingt 

diverse soorten Kerstlie-
deren

25 dec. 10.30 uur Kerstdag
MET ENGELEN OP WEG: 
De engel van het licht Vg. John Parker Koor Melodiek zingt 
hedendaagse Kerstliederen    

27-28 dec. Zondag na Kerst
MET ENGELEN OP WEG: 
De engel van de wijsheid Vg. Maria van den Dungen Zo. Koor de Cantorij

31 dec.  19:00 uur Oudjaarsavond
MET ENGELEN OP WEG: 
De engel van vergeten Vg. Erick Mickers Koor Melodiek

3-4 jan Driekoningen
MET ENGELEN OP WEG: 
De engel van de hoogachting Vg. John Parker Zo. Koor de Cantorij
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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 u -11.30 u 
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@sansalvator-
gemeenschap.nl  of inleveren bij ‘De Schaaps-
kooi’.
Uiterlijk zondag 18 januari 2015

bijzondere momenten

In onze gemeenschap zal op 14 december de doop plaatsvinden van:

Quincy van de Liefvoort   geboren 24 oktober 2014                     

ONDERWEG.

Een man en een vrouw gaan langs de wegen
De lucht is koud, de wind zit tegen
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
En af en toe hoor je haar vragen
Met zachte stem: Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ‘t is nog ver naar Bethlehem

Opnieuw een jaar van vluchtelingen
Die schamel langs de wegen gingen
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen
Van hongersnood en van kampen
En requiem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ‘t is nog ver naar Bethlehem

Van de verloren Hof van Eden
Naar de onmogelijke vrede
Zo trekt de mens over de wegen
En soms komt hij de ezel tegen
Met haar en hem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja .......Ja......
‘t is nog heel ver naar Bethlehem.

Ivo de Wijs                                                  

Dank je wel Ankie Luijcx voor deze mooie bijdrage.

agenda
do 11 december 19:30 u.
openbare vergadering Adviesraad
‘Cello’ dagcentrum van der Eygenweg 1


