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Uit verschillende windrichtingen kwamen we aanwaaien......
Begin januari, nog vóór Driekoningen, zijn we als nieuw pastoraatsteam bij elkaar gekomen.
Uit verschillende windrichtingen kwamen we aanwaaien bij de Schaapskooi, benieuwd naar elkaar en
benieuwd naar het werk dat ons wacht. Want dat werd ons, nieuwelingen, wel duidelijk: het pastoraatsteam is een karavaan die volop onderweg is, waar veel kennis en bagage is opgebouwd en waar met veel
toewijding en kwaliteit gewerkt is. Wij zijn maar begonnen met ons aan elkaar voor te stellen. Zo willen we
ons hierbij ook voorstellen, niet al te uitgebreid, want we zijn gewoon in en met de gemeenschap op pad.
Onderweg praten we wel verder, dat praat ook eigenlijk veel makkelijker.
Gepke Kerssen ( 1949 )
Ik ben in Delft geboren in een gelovig
protestants en maatschappelijk betrokken gezin. Na mijn studie gezinssociologie
zorgde ik voor kinderen die niet thuis konden wonen. Tien jaar ben ik niet in de kerk
geweest en toen weer op zoek gegaan.
Als actieve bijstandsvrouw kwam ik met
dochter Elske in 1987 in de San Salvatorkerk. We voelden ons thuis door de spiritualiteit, de solidariteit, de hartelijkheid.
Ik ontmoette er Pieter Reesink, met wie ik
nu 21 jaar ben getrouwd.
Door het meewerken aan vieringen kwam
het verlangen op om pastor te worden.
Na mijn studie aan de katholieke en protesv.l.n.r.: Gepke, Mignon, Franneke en Erick
tantse universiteit, werd ik predikant in Zwammerdam, Spijkenisse en in Heerewaarden.
Na mijn pensioen op 1 maart a.s. krijg ik tijd voor de mensen en de beweging van de San Salvator.
De vragen van kinderen en mensen buiten de kerk, brengen mij steeds weer bij de kern van wat geloven
betekent. Zij zijn mijn engelen.
												
>>>>
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Franneke Hoeks (1965)
Ik woon samen met manlief Eric in de wijk De Morgen in ’s-Hertogenbosch. Wij hebben twee dochters,
waarvan er één nog thuis woont. Ik groeide op in Breugel en ben op mijn 18de in Tilburg theologie gaan
studeren. Na mijn studie heb ik vijf jaar gewerkt in de vrouw- en geloofbeweging in Limburg. In 1996 ben ik
als communicatie- en beleidsadviseur gaan werken voor het generaal bestuur van de Zusters van Liefde
van Tilburg. Naast mijn werk voor de pastoraatsgroep blijf ik verbonden aan deze congregatie.
Het begeleiden van de internationale bijeenkomsten wordt mijn hoofdtaak.
Ik zing bij Melodiek en ben betrokken bij onze Facebook-pagina. Het afgelopen jaar ben ik een paar keer
als ‘voorganger-in-opleiding’ actief geweest. Verder houd ik van zeilen, fietsen, kamperen en loop ik drie
keer per week hard. Ik kook graag, lees veel, verzamel engelen, maak meditatiefilmpjes en zou graag meer
gitaar gaan spelen. Ik ben bestuurslid bij Stichting Spoor073 (de Zelfkrant en de SOS Rommelmarkt).
Tijdens de kerstviering trok ik het engelkaartje “Verkennen”.
Een mooiere engel kan ik mij niet wensen aan het begin van mijn werk binnen de pastoraatsgroep.
Erick Mickers (1960)
Ik ben gehuwd met Mechteld en wij wonen in Uden. Ons gezin bestaat uit vier dochters en een zoon, van
wie drie dochters al op zichzelf wonen. Tot 1998 was ik actief als banketbakker-ondernemer en in datzelfde
jaar ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens deze studie heb ik zes jaar
gewerkt voor dak- en thuisloze mensen in Het Inloopschip in Den Bosch.
Sinds 2005 werk ik als geestelijk verzorger voor verstandelijk beperkte mensen.
Vanaf 2011 ben ik lid van de pastoraatsgroep.
Sinds de ingrijpende stap in 2011 om als zelfstandige gemeenschap door te gaan is er veel veranderd. Van
een open katholieke parochie zijn we veranderd in een oecumenische geloofsgemeenschap die geworteld
is in de katholieke traditie. Waren veel taken in de parochie nog gericht op sacramenten, de nadruk ligt nu,
nog meer dan voorheen, op vormen van solidariteit, spiritualiteit en gastvrijheid. Het is mooi om te zien hoe
we daar in onze gemeenschap nieuwe wegen voor vinden en we telkens weer nieuwe mensen mogen ontmoeten die zich hierbij thuis voelen. Ik hoop, dat de engel van de wijsheid met ons mee gaat om met elkaar
de goede dingen te kunnen blijven doen, binnen en buiten onze gemeenschap.
Mignon van Bokhoven (1963)
Ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam en nog altijd word ik toch een beetje blij bij de aanblik van de
Van Brienenoordbrug. Nu woon ik alweer 27 jaar in ’s-Hertogenbosch, op loopafstand van Cello.
Ik ben getrouwd met mijn lief en wij hebben twee kinderen. Via een opleiding in de biologisch-dynamische
landbouw en een werkzame periode in de financiële verslaglegging bij de Triodos Bank werd ik overtuigd
huisvrouw. Een langgekoesterde wens was een studie theologie. Inmiddels ben ik master-student aan de
VU in Amsterdam. Vooral de verhalen van de Hebreeuwse bijbel, die vertellen over de Schepping en God
en mensen onderweg, spreken mij aan. Ik wilde geloof bestuderen, maar ook dóen. Daarom zocht ik een
gemeenschap om samen te vieren, te danken en te delen. In de San Salvatorgemeenschap ontmoette ik
integriteit, mildheid en lichtheid. Een engelkaartje met een koorddanser viel mij toe.
Aftastend, met een vooruit gerichte blik, ergens balancerend tussen hemel en aarde.

Karel Huiskamp en de familie Verschuuren verzochten ons het volgende bericht op te nemen:
Hartelijk dank aan ieder die op wat voor manier dan ook een blijk van belangstelling voor Karel
heeft getoond.
Het wordt heel erg op prijs gesteld en het is goed te merken dat Karel niet vergeten wordt.
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Bestuurswijziging

Met ingang van 1 februari 2015 vindt er een
wijziging plaats in de samenstelling van het
bestuur.
Jacques Goossens is opnieuw toegetreden en neemt
weer het penningmeesterschap over.
Gerard vd Weijer treedt terug als bestuurslid.
Het bestuur dankt Gerard voor zijn inzet in het
bestuur de afgelopen twee jaar.
De benoeming van Jacques Goossens is onder
voorbehoud van goedkeuring door de algemene
ledenvergadering van 21 april a.s.
					
Jos de Ridder

Vervoersdienst

Het aantal mensen dat door ouderdom of handicap
niet in staat is zelfstandig naar onze zondagse
vieringen te komen groeit. Dankzij vele vrijwilligers
kan tot nu toe aan vervoerswensen worden voldaan,
maar het wordt moeilijker. Vandaar dat wij mensen
blijven zoeken die bereid zijn soms iemand mee te
nemen naar de vieringen en na afloop weer thuis te
brengen.
Kunt u helpen, meldt u zich dan aan alstublieft
op:
pbeckers1@ziggo.nl
of telefonisch 073 8229028 of 06 28857903.
					
Paul Beckers

Uit “Verhaaltjes uit Zuid-Afrika” :
door Ard Nieuwenbroek
Heer in het verkeer
Doordat er een tekort is aan elektriciteit
zitten we soms zo’n drie uur zonder. Delen
van de stad krijgen dan uit besparing niks
meer. Gewoon afgesloten. Betekent ook dat
de verkeerslichten het niet meer doen. Ook
niet bij de grote verkeerskruisingen. Dat
levert bijzondere situaties op. Bij kruisingen
zonder verkeerslichten (hier ‘ robots’ genoemd) is er al een regel dat wie het eerst
op de kruising aankomt, voorrang heeft op
alle anderen.
Gewoon doorgaan dus in volgorde van aankomst. Is soms net een seconde verschil en
toch geeft dat nooit problemen. Wonderlijk
genoeg gebeurt nu hetzelfde bij die gigakruisingen waar de stoplichten zijn uitgevallen. Echt, een voor een komt iedereen aan
de beurt met een geweldige discipline.
Dat is erg bijzonder in het verkeer hier, waar
chaos heerst en het recht van de sterkste en
de snelste. Niet dus bij het uitvallen van een
stoplicht!
Zuid Afrika blijft verrassen en verbazen.....
		

Engelen van mensen
Het waren één-en-zestig anonieme engelen, die er voor zorgden dat even zoveel gezinnen met
Kerstmis een beetje opgelucht konden ademhalen.
De mensen, die onze werkgroep financieel steunden en degenen die speciaal artikelen van de Wereldwinkel voor de Kerstactie hadden gekocht, maakten het ons mogelijk om nog eens 16 grote gezinnen
met een royaal kerstpakket te verrassen.
De gezinnen waren door Juvans (Maatschappelijk Werk Den Bosch Noord) daarvoor aangemeld.
De 77 kerstpakketten zijn door leden van de werkgroep en een aantal enthousiaste rijders in de week
vóór Kerstmis bij de gezinnen aan huis bezorgd.
Tegelijkertijd werd er met veel liefde en aandacht gewerkt aan attenties voor zieken, ouderen of alleenstaanden die een steuntje in de rug nodig hadden. Het waren er dit jaar maar liefst 56 en al deze
mensen werden persoonlijk bezocht door leden van de werkgroep Diaconie en de Kerstactie.
De dankbare en blijde reacties spraken boekdelen.
Er waren dus veel meer dan 61 engelen actief en wat een positieve energie straalden
al deze engelen uit!
Maar………..Hoe bedank je engelen?
Dit is de San Salvatorgemeenschap op haar best!
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HET THEOLOGISCH ATELIER
Werkplaats voor hoofd, hart en geest
In het theologisch atelier is ruimte voor ontmoeting,
verdieping en bezinning. Mensen spreken met elkaar
vanuit verschillende geloofsovertuigingen over eigentijds
spirituele thema’s of aloude theologische begrippen.
Gastsprekers krijgen de ruimte om vanuit hun ervaringsdeskundigheid of professie een thema te belichten.
Meditatieve elementen zoals muziek, stilte of poëzie
dragen bij aan het bezinnend karakter van dit atelier. Zo
kunnen deelnemers hun eigen beeld vormen bij hedendaagse spiritualiteit. Jij bent van harte welkom bij dit
nieuwe initiatief van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch, de San Salvatorgemeenschap en
de Moluks-Evangelische Kerk uit Den Bosch.

“BARMHARTIGHEID”
m.m.v. dhr. Jan Molmans en stichting Exodus
Als gastpreker vertelt dhr. Jan Molmans vanuit zijn
professie over zijn (persoonlijke) kijk op dit thema. Hij is
locatiemanager van het Exodushuis Den Bosch.
Een nazorginstelling voor ex-gedetineerden
en gedetineerden.
Locatie:

Kapel van Stichting Exodus

Programma:		

		

Sonniusstraat 3, ’s-Hertogenbosch

19.15 uur

Ontvangst

Datum:

Donderdag 26 februari

19.30 uur

Aanvang Theologisch Atelier

Aanvang:

19.30 uur

		

In dialoog over “barmhartigheid”

Sluiting:

22.00 uur

Kosten:

€ 5,00 inclusief koffie/thee

20.15 uur

Koffiepauze

20.30 uur

Inzichten uit dialoog

20.45 uur

Inleiding door dhr. Jan Molmans
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Engelen op Facebook
Tijdens de advent gingen we als gemeenschap
met engelen op weg.
Het boek ‘50 engelen voor je ziel’ van Anselm
Grün was de inspiratiebron voor de engelen die
centraal stonden in de vieringen. Op Facebook
plaatsten we iedere dag een inspirerende afbeelding van een engel, vergezeld van een citaat uit
het boek van Grün. Annekemieke Laghuwiz en
ondergetekende zorgden voor de afbeeldingen.
Onze Facebook-engelen werden door veel
mensen binnen en buiten onze gemeenschap
gevolgd.
In de reacties werd vaak gesproken over de prachtige teksten van Anselm Grün, die in alledaagse taal
een diepere laag weten aan te spreken.
De laatste engel verscheen op 6 januari. Het was wel even wennen dat er ’s ochtends geen engel
meer op je beeldscherm verscheen. Als voorbereiding op Pasen zullen we ook weer een bezinningstraject op Facebook gaan organiseren. Het worden geen veertig dagen deze keer, maar een korter
traject rondom de kruisweg.
Wist u dat ook als u geen Facebook account hebt, u de engelen (en de andere berichten) kunt zien op
https://www.facebook.com/sansalvatorinbeweging. U kunt dan alleen niet reageren op deze berichten.
Franneke Hoeks

Spiritualiteitsgroep
Met Frits Bakker in de San Salvatorkerk en in de San Salvatorgemeenschap is er een spiritualiteitsgroep:
‘niet onhoorbaar, niet onzichtbaar, maar wel onstuitbaar aanwezig’.
Jarenlang zorgde Frits voor spiritualiteitsmiddagen met zinvolle teksten, meditatieve muziek, gedichten,
stiltes en vragen, veel vragen. Maar Frits zou Frits niet zijn als hij het er zo bij zou laten.
De volgzame ”schaapjes” moesten het zo langzamerhand maar eens van hem overnemen.
Zo geschiedde en we bleken meer te kunnen dan wij dachten.
Elke tweede dinsdag van de maand komen we van 14:00 tot 16:00 uur in de Schaapskooi bij elkaar.
Telkens twee andere leden van de groep verzorgen de middag, zoeken zelf een thema en bijbehorende
teksten, wisselen het af met een lied, een gedicht, meditatieve muziek en stellen er de nodige vragen bij.
Afgelopen jaren zijn o.a. de volgende onderwerpen het thema geweest :
lOmdenken,deze wereld omgekeerd
lHet meer van voedsel
lZiel en bezieling z Verlangen naar eenvoud
			
z Bidden wij nog steeds en hoe
			
z Inclusief denken
			
z Kan liefde onvoorwaardelijk zijn
lEen gedicht over het belang van stilte
lHet nieuwe wij
lNeem de tijd
z n.a.v. “Stil de tijd” van Joke Hermsen .
Wij willen graag de geest wat verder over onze gemeenschap laten waaien.
Mocht je er behoefte aan hebben wat dichter bij je eigen krachtbron te komen, dan ben je altijd welkom.
Neem dan voor verdere informatie contact op bij een van onderstaande leden:
Frits Bakker, Roos Finster, Frans Hoitink, Ria Hustinx, Netty van der Put, Forra van Reijswoud, Jeanne
Stevens, Gijs Tolboom, Mary-Teres Wierenga, Harry Willems, Jet Zwanikken.
Tijdens het weekend 7 en 8 februari verzorgt de spiritualiteitsgroep de wekelijkse viering.
Wij wensen ieder een bezielend 2015 .
Frans, Gijs, Jet.
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Prachtig cadeau
voor Melodiek in Leuven.
Half november heeft Melodiek een bezoek
gebracht aan onze zusterstad Leuven.
In het prachtig gerestaureerde Begijnhof
staat de St. Jan de Doperkerk, waar we op
zaterdag hebben gerepeteerd en op zondag
de viering opgeluisterd.
Gelukkig was er tijd genoeg om de stad
zowel historisch als culinair te leren kennen. Zo hebben we tijdens een stadwandeling geleerd dat de luie Nederlandse paus
Adrianus, die in Leuven heeft gestudeerd,
de bureaustoel heeft uitgevonden. Dankzij
de super-enthousiaste gids weten we nu ook waarvoor Adrianus een speciale hoefijzervormige stoel gebruikte….
Hoogtepunt van het weekend was de viering in de St. Jan de Doperkerk, toevallig met dezelfde lezing over
de talenten als de week ervoor in onze San Salvatorgemeenschap (met een totaal andere duiding). Door
Jos Strobans, dirigent van de cantorij aldaar, werd ons San Salvator verhaal voor de viering kort aangehaald. Na afloop werd duidelijk dat er ook in Leuven spanningen tussen de kerkleiding en geloofsgemeenschap zijn, maar Oosterhuis kan er uit volle borst worden gezongen. Men heeft er een eigen bundel mee
vol staan!
Als cadeau kregen we de akoestiek van de gotische kerk een uur tot onze beschikking, het was bijzonder
om weer eens in een ‘echte’ kerk te zingen.
Jos schreef in zijn e-mailtje vorige week:
“We houden de beste herinneringen aan jullie ‘passage’ in onze begijnhofkerk. En achteraf was de
reactie van de kerkgangers unaniem: dat moesten we vaker doen: feestelijk en doorleefd!”.
Hier sluiten we ons volledig bij aan!
Johan van Gemeren.

RATATOUILLE – Benefietconcert ten bate van de San Salvatorgemeenschap
Zoals vorig jaar vindt er ook dit jaar weer een benefietconcert plaats ten bate van de San Salvatorgemeenschap. Dit zal gebeuren op zondag 22 maart in het dagcentrum Eygenweg aan de Van der Eygenweg 1 te
’s-Hertogenbosch (Orthen). Aanvang 12.30u..
Het concert is toegankelijk voor iedereen. De organisatoren hopen natuurlijk op een grote toeloop, niet
alleen van de leden van de San Salvatorgemeenschap, hun familie, vrienden en bekenden, maar ook van
Orthenaren, Bosschenaren en Buitenlui.
RATATOUILLE is een licht verteerbare muzikale mix voor ieder die de San Salvatorgemeenschap een
warm hart toedraagt of eens kennis wil maken.									
											
>>>
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Vooraf aan het concert zijn soep en broodjes verkrijgbaar,
in het bijzonder ten behoeve van degenen die ’s morgens
de viering van de San Salvatorgemeenschap hebben
bijgewoond.
Op dit moment is nog niet bekend wie er allemaal als uitvoerend musicus acte de présence zullen geven.
Kijkend naar de deelnemers van vorig jaar proberen de
organisatoren ook dit jaar weer een aantrekkelijk
programma te presenteren.
De entree is gratis, maar bij het verlaten van de zaal wordt
een ruimhartige donatie gevraagd.
De opbrengst komt ten goede aan de San Salvatorgemeenschap.
Degenen onder ons, die graag een muzikale bijdrage willen leveren of die namen van mogelijke
artiesten kenbaar willen maken, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de
organisatoren:
Frans Mettes, 		
fransmettes@hotmail.com
073-6421941
Hans Waegemakers, waegem@home.nl		
073-6400946
Jan Wijgers, 		
janwijgers@gmail.com
073-6415370

Voortgangsbericht Adviesraad SSiB,
januari 2015
In de laatste vergadering van 2014 op 11 december jongstleden was een delegatie van het bestuur van
San Salvator in Beweging op bezoek bij de Adviesraad. Overleg en afstemming, dat was de bedoeling
van deze ontmoeting. In een openhartig gesprek kwamen verschillende opvattingen aan de orde en werd
elkaars werkwijze verduidelijkt.
Er is vanuit de Adviesraad veel waardering voor de inzet van het bestuur. Het bestuur is erg tevreden met
de door de Adviesraad uitgebrachte adviezen. Iedereen vindt het belangrijk dat bestuur en Adviesraad,
vanuit ieders specifieke opdracht, werken aan het belang van de San Salvator geloofsgemeenschap.
Verder sprak de Adviesraad over hoe om te gaan met vragen om advies vanuit de gemeenschap. Na enige
discussie werden de volgende conclusies getrokken:
l
Om een levendige gemeenschap te kunnen zijn dient de
Adviesraad zo laagdrempelig mogelijk te zijn;
l
Naast bestuur, pastoraatsgroep en werkgroepen kunnen
ook individuen vragen bij de Adviesraad indienen;
l
De Adviesraad bespreekt en bepaalt of een adviesvraag tot
een advies leidt;
l
De adviesvrager krijgt in elk geval een antwoord/reactie;
Donderdagavond 5 februari om 19.30 uur vindt de vijfde openbare vergadering van de Adviesraad plaats
in het gebouw van Cello.
Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune.
Jacques Jochems, secretaris, Johan Wierenga, voorzitter
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bijzondere momenten
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van
Tonnie Hendriks-Steenbruggen
					

geboren
overleden

25 juli
1928
1 december 2014

		

agenda
donderdag 5 februari: 19.30 uur
				
woensdag 18 februari: 19:00 uur
				
zondag
22 februari: 11:00 uur
				
donderdag 26 februari: 19:30 uur
				
zondag
22 maart: 12:30 uur
				
zaterdag
4 april:
19:30 uur

Openbare vergadering van de Adviesraad SSiB
‘Cello’ dagcentrum van der Eygenweg 1.
Aswoensdagviering
‘Cello’
Kinderkerk
Gymzaal van ‘Cello’.
‘Barmhartigheid’ lezing
Kapel vd Stg. Exodus Sonniusstraat 10 Den Bosch
Ratatouille Muzikale Middag
‘Cello’
‘Vuur op de Parade’ Den Bosch

zing met ons mee
o m d e s t e m t e s ch rap e n
om de stem te temmen
o m t e zegge n
i n d e m o o i s t e wo o rd e n
d at d e t i j d o n s l i e f i s :
d at d e t i j d va n j o u i s

‘de zangeres’ uit ‘gedragen wo(o)rden’- een project van vincent & corine elemans

De Redactie van
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wenst ieder een goed
2015 toe.

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@sansalvatorgemeenschap.nl of inleveren bij ‘De Schaapskooi’.
Uiterlijk zondag 8 maart 2015
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