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WIJ ZINGEN DE HEMEL OPEN…
Op donderdag 14 mei, op Hemelvaartsdag, vieren we dat Jezus wordt opgenomen in de hemel.
Met die woorden vertellen gelovige mensen, dat het leven van die mens een nieuwe weg vindt.
Zijn vrienden moeten Jezus loslaten, om hem op een andere manier te kunnen vasthouden.
In geschriften vertellen zijn volgelingen hoe zij hem willen vasthouden:
niet alleen met woorden, maar vooral in hun doen en laten.
Zo geven zij Jezus opnieuw een stem,
een stem die mensen bevrijdt en optilt,
een stem die zich verheft bij onrecht en wangedrag,
een stem die klinkt in alle talen.
In de viering van donderdag 14 mei, laten wij onze stem klinken,
zingen we met elkaar de hemel open, tot bevrijding van alle
mensen.
Stembevrijder Annet Vervoort uit Rossum zal ons, samen met
Maurice Hamilton op de piano, daarbij
ondersteunen. Door met elkaar vrijuit te zingen helpt Annet
anderen hun eigen ritme en unieke maat te ontdekken.
“Stoppen met ‘je best doen’ en ontdekken dat je al muziek
bent, zullen je stem en ziel bevrijden”, zegt Annet.

ZINGT U MEE OP
Donderdag 14 mei
10.30 uur in de viering van Hemelvaart.
Thema: WIJ ZINGEN DE HEMEL OPEN…

‘beelden’ vincent elemans
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Boeiend bezoek aan de Voedselbank.
Er zullen waarschijnlijk maar weinig mensen zijn
die nog nooit van de voedselbank gehoord hebben.
Maar hoe gaat het er daar aan toe? Hoeveel mensen
werken er? Waar komt het voedsel vandaan? Waar
komt het benodigde geld vandaan? Met mijn statiegeldbonnetjes bij de Supercoop zullen ze het niet
redden….Dus toen de pastoraatsgroep met het idee
kwam van een bezoek heb ik me, uit nieuwsgierigheid, aangemeld.
Met 16 andere nieuwsgierige Salvatorianen worden
we maandagavond 12 april vriendelijk ontvangen
door voorzitter Ellen Pauels in het gebouw aan de
Jagersheuvelstraat in West.
In een korte inleiding vertelt Ellen, dat ...
... de Voedselbank 10 jaar bestaat en in die 10 jaar
steeds groter geworden is. Reden voor een feestje?
Het is natuurlijk schrijnend dat in ons land ruim een
miljoen mensen onder de armoedegrens zitten en van
de voedselbank gebruik moeten maken, maar het is
ook geweldig dat deze voorziening bestaat. Door het
verlies van je baan, door een scheiding, maar ook
als ZZP’er kun je in zulke moeilijke omstandigheden
terechtkomen, dat je gebruik moet maken van de
voedselbank.
... er in Den Bosch en omstreken momenteel ruim
600 gezinnen een wekelijks voedselpakket krijgen.
Klant worden kan alleen via indicatie door Stichting
Maatschappelijk Werk Juvans.
... er 3 uitgiftedagen zijn, op 5 lokaties: Den Bosch,
Vlijmen, Drunen, Den Dungen en Vught.
In het voedselpakket zitten zo’n 20 houdbare producten, afgestemd op de grootte van het gezin. De
klanten mogen zelf winkelen voor de verse en diepvriesproducten en voor groente en fruit.
... er nooit voedsel gekocht wordt; alle aanvoer komt
via supermarkten, de veiling, giften en acties. Het
aanbod is dan ook elke week verschillend. Als hier
in Den Bosch niet genoeg is, kan men aanvulling krijgen vanuit een centraal magazijn in Tilburg.

... er jaarlijks zo’n € 170.000,- nodig is. De gemeente
neemt € 70.000,- voor haar rekening.
De rest moet komen van donateurs, sponsors,
stichtingen, verenigingen, giften en acties.
Na deze informatie volgt de rondleiding door de magazijnen. Wat een enorme ruimte!! We staan met
open mond te kijken naar de metershoge stellages
vol voorraden pakken, blikken en zakken houdbare
spullen.
Wat een werk moet het zijn dit alles bij elkaar te krijgen, te vervoeren, te sorteren en in kratten te verdelen. Ik krijg steeds meer bewondering voor de logistiek die achter dit bedrijf moet zitten.
Er is een enorme koelruimte én een diepvriesruimte.
Trots vertelt Ellen dat deze voedselbank voldoet aan
alle voedselveiligheidseisen en gecertificeerd is door
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Er is een groot schap met aparte spulletjes, zoals extraatjes voor feestdagen, cadeautjes voor jarige kinderen: een klein beetje extra maar toch broodnodige
“luxe”.
Diep onder de indruk zitten we even later aan de
koffie. En dan krijgt meneer de Bruin, vrijwilliger
voor de contacten met kerken, het woord:
“Jullie begrijpen zeker wel, dat de voedselbank
afhankelijk is van allerlei acties? En wat zijn we
blij dat jullie als geloofsgemeenschap ook willen
helpen!” Hij heeft al een pak informatiemateriaal
in zijn handen…..
En nu gaat de meesten van ons een licht op: aha,
we zijn hier niet voor een vrijblijvende maatschappij-oriëntatie, we moeten aan de slag!
De 3 aanwezige PT-leden Erick, Franneke en Mignon zitten ons nu een beetje grinnikend aan te
kijken: natuurlijk wisten zij al waarop deze avond
zou uitdraaien. Ze zijn al enthousiast bezig aan
plannen voor een actie in juni.
Ik geloof, dat iedereen dit een prima initiatief vindt,
echt iets voor onze gemeenschap. Pastoraatsteam,
jullie hebben alvast 15 gemotiveerde ambassadeurs
gevonden!
Wordt vervolgd!

... het voedsel nooit “over de datum” is.
... dat hier meer dan 170 mensen werken en allemaal
vrijwillig!

Ans Mettes

... het doel van de voedselbank is: armoede bestrijden, maar ook verspilling van voedsel tegengaan!
... voedselhulp tijdelijk is.
Klanten hebben 3 jaar recht op hulp. Door lokale organisaties wordt geholpen om zelfredzaamheid te
vergroten.

zie volgende pagina >>
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engelen op mijn weg

‘IK GEEF OM DE ANDER’

VAN 6 T/M 14 JUNI
INZAMELINGSACTIE

Koffie – Rijst - Jam
Doet u mee?
U kunt het inleveren bij
Dagcentrum Cello
Van der Eygenweg 1
doordeweeks 9.30 - 12.00 uur
en van 13.30 - 17.00 uur
zaterdag 6 en 13 juni
van 18.00 - 20.00 uur
zondag 7 en 14 juni
van 10.00 - 12.00 uur
tijdens de weekendvieringen
van de San Salvatorgemeenschap

De inzamelingsactie
‘IK GEEF OM DE ANDER’
is een gemeenschappelijk initiatief
van
Basisschool het Palet
Cello Dagcentrum de Eygenweg
San Salvator Gemeenschap.

IEDEREEN AAN TAFEL

Engelen, ik kom ze overal tegen.
Nog nooit was er een bij met vleugels,
altijd op voeten, met handen,
met ogen, oren en een hart.
Ontvankelijk om boodschappen door te geven,
die zij ontvangen, God weet waar vandaan.
Cruciaal is
dat het niet gaat om mensen
die hulp geven waar om gevraagd is.
Dat doen we immers allemaal naar ons beste vermogen.
Mijn engelen,
en hopelijk die van ons allemaal,
geven meer dan waar ze zich op dat moment zelf van bewust zijn.
Zoals dat bloemetje
van een dankbaar meisje
aan het einde van een werkdag.
Zij wist niet dat ik de volgende dag ontslagen zou worden.
Voor mij was zij op dat moment de Engel van Troost.
Ook in onze gemeenschap, San Salvator,
Heilige Redder, kom ik vaak engelen tegen.
Twee daarvan wil ik eenmalig extra in het licht zetten.
Dit omdat zij mij samen,
en toch zonder dit van elkaar te weten,
een heel bevrijdende boodschap hebben gebracht.
Iet Bakx en Marijke Henskens
hebben mij, door hun ervaringen,
ideeën en gedachten met mij te delen,
het Kerstfeest terug gegeven.
In plaats van, zoals elk jaar,
te roepen dat ik de kerstdagen echt niet leuk vind,
heb ik geleerd
dat ik ervoor kan kiezen
het Kerstmis te laten worden in mijn leven.
Jezus is geboren
voor ons allemaal,
ook voor mij.
En zo zal met Pinksteren
ook Zijn Goede Geest
over ons allen gaan waaien.
Dorine Broekmeulen - van Tilburg
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DUKETOWN 2015 - OECUMENISCHE PINKSTERVIERING
op de ‘Spaanse’ trappen van het kerkpleintje
“binnen-ste buiten”
De Grote Kerk aan het Kerkplein wordt grondig gerenoveerd (en dat is op 24 mei nog niet achter de rug).
Tòch zal tijdens ‘Jazz in Duketown’ een oecumenische pinksterviering ons opnieuw ‘jazzy’ begeesteren.
We gaan gewoon naar buiten. Er staat een podium met de neus naar de kerk. Veel zitplaatsen op de kerktrappen, er worden stoelen aangesleept. En staanplaatsen: plenty natuurlijk. Het
mooie is dit keer: wie langs drentelt, kan meteen aansluiten.
Ook muzikaal wordt het net als verleden jaar weer een feestelijke viering dank zij
de medewerking van internationale topartiesten: jazzpianist Gé Bijvoet, saxofonist Ad Colen, zangeres Annemarie Maas en bassist Jasper Somsen.
De viering is dus op Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei om 12.00 uur.
Het Pinksterverhaal blijft intrigeren. Omstanders dachten dat de volgelingen van
Jezus ‘uit hun dak‘ gingen. Als mensen enthousiast worden, is elke grens kunstmatig. Net als bij muziek.
We gaan ons met pinksteren te BUITEN aan inspiratie van BINNEN.

					

“binnen-ste buiten” dus!

EEN SMAKELIJKE RATATOUILLE – editie 2015
De tweede editie van het benefietconcert Ratatouille ten bate van onze gemeenschap heeft een honderdtal belangstellenden getrokken.
“Zoals bekend is Ratatouille een Frans gerecht bestaande uit een mengelmoes van gestoofde groenten,
dat vooral in de Provence veelvuldig wordt bereid. De naam van het concert is vanwege de uiterst gevarieerde line-up bewust zo gekozen”, verduidelijkte Frans Mettes,die samen met Jan Wijgers en Hans
Waegemakers die concert organiseerde.
The Singing Sisters stonden binnen een ontspannen ambiance als eersten geprogrammeerd, gevolgd door vocaal kwartet Luister – en dat
deden we op het puntje van onze stoel - en Wiesje Westelaken, die met
pianist Marc Baghuis de harten wist te raken.
Daarna kwam het Spaanstalige koor El Bosco Canta met dirigente Mary
Terés Wierenga-Arrieta in actie, waarbij accordeonist Kees Krijnen en
gitarist Toine van den Heuvel de muzikale begeleiding op zich namen.
Met name het liedje ‘La chacacha del tren’ mocht rekenen op veel waardering van het publiek. “Het gaat
over een amoureuze Portugees die in de trein naast je zit. Hoe sneller de trein, hoe heftiger zijn toenaderingen”, lichtte Mary Terés toe.
In de pauze stond -hoe kan het ook anders- onder meer zelfgemaakte Ratatouille op het menu. Onmiddellijk na de hervatting kreeg het multiculturele aspect nóg iets meer diepgang door een flitsende performance
van buikdanseres Shanti oftewel Jeanne Bernsen volgens de burgerlijke stand. Later was er nog een solo
optreden van Rien Cooymans. Probeerden Matthijs en Tineke Wijgers elkaar in een ‘quatre-mains’ van
het klavier te spelen, was er heel veel fluit te zien en te horen bij het blokfluitensemble La Capucine en
sloot de gelegenheidsband Ratatouille, met zanger Garry Zuidland het geheel op spectaculaire wijze af.
											
Hans Waegemakers
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Wijziging Statuten
Op 25 februari 2015 zijn onderstaande artikelen in de statuten
van de vereniging San Salvator
in Beweging op de volgende
manier gewijzigd :
Artikel 2, lid 1
“De vereniging heeft ten doel het behartigen
van de belangen van de San Salvator geloofsgemeenschap in de ruimste zin van het woord.
Deze geloofsgemeenschap is in het stadsdeel
Orthen ontstaan en strekt zich inmiddels uit
over een gebied dat de regio ’s-Hertogenbosch
overstijgt.”
Artikel 2, lid 3
De geloofsgemeenschap waarop de vereniging
haar doelstellingen richt bouwt voort op het
“Visioen van Liefde, vastgesteld in de Algemene
Leden Vergadering van november 2012 en alle
wijzigingen, die daarna door de ledenvergadering zijn aangenomen”.
Artikel 17, lid 2
Indien de algemene ledenvergadering besluit tot
een ontbinding wordt een batig liquidatiesaldo
besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling ( ANBI ) met gelijksoortige
doelstelling of van een buitenlandse instelling
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemene nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
Bestuur SSiB

Voortgangsbericht Adviesraad
SSiB, mei 2015
Op donderdag 16 april vond de laatste vergadering in het werkjaar 2014 – 2015 plaats.
Ook nu weer waren er enkele bezoekers op de
‘publieke tribune’ en een vrijwel voltallige Adviesraad. Daarnaast konden we Mignon van Bokhoven welkom heten als opvolgster van Erick
Mickers, in de functie van Adviesraadlid vanuit
de Pastoraatsgroep, en was er een speciaal
woord van welkom voor Ard Nieuwenbroek als
vertegenwoordiger van de ‘Websitegroep’.
Nadat in een vorige vergadering het bestuur van

SSiB door de Adviesraad was ontvangen was
het deze keer de beurt aan de Websitegroep. Elkaar en elkaars werkwijze en standpunten leren
kennen staat daarbij voorop. Ook nu was dat het
geval; ‘Werkwijze PR en communicatie’ kwamen
uitvoerig aan de orde. De Adviesraad heeft veel
waardering voor al het werk dat op de verschillende posten binnen de Websitegroep wordt
verricht en heeft met belangstelling kennis genomen van de ontwikkelingen die er gaande zijn.
Een aantal vraagpunten werd doorgenomen.
De Adviesraad gaat op 17 september a.s. verder met de eerstvolgende openbare vergadering
in het nieuwe werkjaar. Daarvóór willen we als
Adviesraad ons afgelopen werkjaar onderling
op een ongedwongen manier evalueren en
kijken hoe we in ontwikkeling kunnen blijven. In
de Algemene Ledenvergadering van SSiB van
november zal de Adviesraad verslag doen van
zijn werkzaamheden over het werkjaar dat nu
ten einde loopt.
De Adviesraad dankt iedereen die in het afgelopen werkjaar op de een of andere manier belangstelling toonde.
Johan Wierenga, voorzitter
Jacques Jochems, secretaris 			
De Adviesraad is bereikbaar via:
jjochems@hccnet.nl

Bijbeltheater in Den Haag
Het Nationale Toneel en De Appel brengen
dit voorjaar gelijktijdig een voorstelling uit gebaseerd op de Bijbel. Toneelgroep de Appel
speelt ‘Zie de mens’, een voorstelling over het
leven van Jezus . Het Nationale Toneel voert de
voorstelling ‘Genesis’ op. Het is bijzonder dat er
twee grote en lange voorstellingen te zien zijn
die Bijbelverhalen verbeelden. ‘Zie de mens’ is
tot en met 31 mei te zien in het Appeltheater en
‘Genesis’ speelt tot 24 mei in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.
Meer informatie over beide voorstellingen is de
vinden op:
www.toneelgroepdeappel.nl
www.nationaaltoneel.nl
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De 10 mooiste bijbelverhalen van Den Bosch
Als gemeenschap gaan we meedoen aan het interkerkelijk project De 10 mooiste Bijbelverhalen van
Den Bosch.
‘Wat is jouw favoriete Bijbelverhaal?’ Deze vraag
zal deze zomer aan veel Bosschenaren gesteld
worden. Veel inwoners van Den Bosch, gelovig of
niet-gelovig, hebben waarschijnlijk wel iets met één
of meerdere verhalen uit de Bijbel.
Bijvoorbeeld omdat ze deze als kind op school gehoord hebben.
Vanaf juni 2015 willen wij aan mensen op straat, op
scholen, in bejaardenhuizen, in kerken en bij familie en buren vragen welk Bijbelverhaal mensen het
mooist vinden en waarom. Tot en met half juli is het
mogelijk een stem uit te brengen via een enquêteformulier en via een website. Daarna worden de
stemmen geteld en wordt er de top 10 van mooiste
Bijbelverhalen van Den Bosch samengesteld uit de
verhalen die de meeste stemmen kregen.
Vanaf september 2015 wordt iedere maand een
verhaal uit de top 10 bekend gemaakt. In september
het verhaal dat op nummer 10 is geëindigd, in oktober nummer 9, enz. De deelnemende kerken zullen
elke maand één viering of activiteit wijden aan het
verhaal van de maand. In juni 2016 wordt op een

grote gezamenlijke bijeenkomst het mooiste Bijbelverhaal van Den Bosch bekend gemaakt. Naast
kerkdiensten zal er ook via de krant en andere
media aandacht besteed worden aan de presentatie
van de 10 mooiste Bijbelverhalen van ‘s Hertogenbosch.
De 10 mooiste bijbelverhalen van Den
Bosch is een project dat door kerken van Den
Bosch breed wordt gedragen. De volgende zeven
kerken hebben inmiddels hun medewerking toegezegd: PKN, San Salvatorgemeenschap, Nieuw
Apostolische gemeente, Evangelische Gemeente
Parousia (EGP), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
(GKV), St. Anna en Rafaël gemeente.
Wij hopen dat de Christelijk Gereformeerde Kerk,
de Mariaparochie, Studentenvereniging Ichtus en
City Changers nog aansluiten. Ook het beraad van
kerken ’s-Hertogenbosch ondersteunt dit project.
Als San Salvatorgemeenschap ondersteunen
wij dit project van harte. Het project kan nog
denkers, doeners en creatievelingen gebruiken.
Dus wil je mee helpen met bijvoorbeeld enquêteren of iets te organiseren, stuur een mailtje naar
Franneke Hoeks
(sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl)

Impressie verdiepingscursus ‘Omgaan met levensvragen’
Voor Salvatorianen die in 2014 een van de twee trainingen gesprekstechniek/communicatie
onder de titel Omgaan met levensvragen van Ard Nieuwenbroek hebben gevolgd gaf Ard
tussen half maart en half april een verdiepingscursus. Elk van de vier cursusavonden begon
met een korte theoretische inleiding waarna de cursisten aan de slag gingen met oefeningen,
waarin zij de betreffende methodiek op elkaar uittestten. Aan de orde kwam onder meer de
presentiemethode, een methodiek die je kunt toepassen als het moeilijk is om iemands
vertrouwen te winnen.
Ook thema’s als zelfvalidatie en het geven van erkenning werden uitgebreid geoefend.
Met veel praktische voorbeelden maakte Ard duidelijk dat toepassing van de juiste gesprekstechniek
belangrijk is als je mensen bij wilt staan die moeite hebben met levensvragen als verdriet, afhankelijkheid,
moeten loslaten enz.
													
>>>
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Vooraankondiging basistraining
Goed nieuws voor degenen, die overwegen lid te worden van een van onze bezoekgroepen, of voor die
dat al zijn, maar vorig jaar niet in de gelegenheid waren een training bij te wonen:
Ard heeft zich bereid verklaard in september/oktober opnieuw een basistraining te verzorgen.
Hierbij alvast de data, zodat je je agenda kunt blokkeren.
- zaterdag
12 september
van 13.30 uur tot 16.30 uur
- donderdag 17 september
van 19.00 uur tot 21.00 uur
- maandag
28 september
van 19.00 uur tot 21.00 uur
- donderdag
8 oktober 		
van 19.00 uur tot 21.00 uur
Inschrijving is nu al mogelijk. Stuur een e-mail naar Trudie van Lexmond:
info@sansalvatorgemeenschap.nl.
Lidy Verdegaal
Secretaris Werkgroep Diaconie / Werkgroep Omzien

ZIN in wandelen

Op 17 mei organiseert de werkgroep ZIN een
bezinningswandeling: al wandelend wordt er met
elkaar van gedachten gewisseld waarbij engelen
de gids voor het gesprek zullen zijn. Deze wandeling wordt mede georganiseerd door Maria Vermeer. De spirituele wandeling van 17 mei begint
om 12.30 uur bij Cello. De wandeling duurt ongeveer een uur Het is de bedoeling dat deelnemers
zelf een lunchpakket meenemen.

Uiterlijk 22.30 zijn we weer terug in Den Bosch.
De kosten voor deze avond zijn 8 euro, ter plaatse
te betalen. Het is handig om een flesje water mee
te nemen. Je kunt je voor deze activiteit opgeven
door een mailtje te sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl Geef in je mailtje ook even aan of
je eventueel wilt rijden die avond?

ZIN in film

Op 20 april vond de tweede ZIN in filmavond plaats
in de Verkadefabriek. Met ruim 60 mensen keken
we naar de film Ae Fond Kiss. Het thema van de
avond was multicultureel samenleven en deze film
bood meer dan genoeg stof om hier met elkaar
over na te praten. Op maandagavond 20 juli is er
weer in ZIN in filmavond in de Verkadefabriek.

ZIN in mantra zingen

Op vrijdagavond 29 mei organiseert de werkgroep
ZIN de mogelijkheid om in Hurwenen mantra’s
te gaan zingen. Annet Vervoort is stembevrijder
en verzorgt in het Hurns kerkje maandelijks een
avond mantra-zingen. Tijdens de viering op Hemelvaart(14 mei) is Annet te gast om mantra’s met ons
zingen. Samen met haar gaan we de hemel open
zingen.
We denken dat veel mensen enthousiast zullen
zijn en willen als werkgroep ZIN op 29 mei de
mogelijkheid bieden om een hele avond mantra’s
te gaan zingen. We vertrekken om 19.30 bij Cello en gaan dan met de auto naar Hurwenen.

‘Kunstkamers Orthen’

Op 4 en 5 juli worden in Orthen zogenaamde
‘Kunstkamers’ georganiseerd. Mensen kunnen
op diverse locaties in de wijk genieten van kunst,
muziek en theater. Als San Salvatorgemeenschap
doen wij daar graag aan mee. De viering van dat
weekend zal een kunstig tintje krijgen en ’s middags willen wij ons als gemeenschap op creatieve
wijze in Cello presenteren, bijvoorbeeld door “onze”
mandala’s tentoon te stellen. Samen met bezoekers van de ‘Kunstkamers’ gaan we bovendien
gebedsvlaggen maken om onze gemeenschap op
creatieve manier zichtbaar te maken in de wijk.
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We kunnen best wat helpende handen gebruiken
op die zaterdag- en zondagmiddag.
Wil je mee helpen stuur dan een mailtje naar
Franneke Hoeks
(sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl).
Even bellen kan natuurlijk ook (0613421131).
‘Kunstkamers’ worden georganiseerd in het kader van
het 1200 jarig bestaan van Orthen.
www.orthen1200.nl

VASTENAKTIE 2015: www.blessings4you-uganda.org
De afgelopen vastenperiode mocht ik met de San Salvatorgemeenschap het project delen waar ik me zeer nauw bij verbonden voel: Blessings4you-Uganda. Het
was voor mij bijzonder om mijn betrokkenheid bij dit project en mijn persoonlijke
ervaringen met jullie te mogen delen en aandacht te vragen voor de kinderen en
vrouwen uit de sloppenwijken van Jinja, die door dit project een uitzicht op een
beter leven hebben.
Graag wil ik, ook mede namens Julienne Meijer, de oprichtster van Blessings4you-Uganda, en natuurlijk
namens alle kinderen, vrouwen en medewerkers van het Family House, iedereen hartelijk danken voor
de betrokkenheid, de warme reacties en ook de geweldige opbrengst van de fin€anciële bijdragen en de
verkoop van de sieraden die we hebben mogen ontvangen.
De totale opbrengst is: Є 3.645,- (inclusief de verkoop).
Door de Stichting Cordaid wordt dit bedrag vermeerderd met 50%.
Via de website www.blessings4you-uganda.org kan iedereen op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen en activiteiten.
Er is ook een mogelijkheid om zelf eens een kijkje te komen nemen.
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die voor enkele weken of een paar maanden een steentje willen
bijdragen ter plekke. Alle talenten zijn welkom!
We kunnen zo’n verblijf dan ook combineren met een safari.
Uganda is een prachtig mooi land met een heerlijk klimaat!!
En zoals we in Oost-Afrika zeggen: Karibu sana! (van harte welkom).  
Marian Veenker

Over verantwoordelijkheid en vluchtelingen
In de viering van 25 en 26 april werd gesproken over verantwoordelijkheid. De viering begon met het aansteken van een lichtje voor alle vluchtelingen die de afgelopen weken het leven lieten op de Middellandse Zee.
Een mooi en indringend gebaar, maar….
De laatste weken worden we overspoeld door berichten over de wanhopige vluchtpogingen van mensen
naar Italië of Griekenland. Vaak met desastreuze gevolgen. Ieder jaar worden miljoenen mensen door oorlogen, vervolging en armoede gedwongen hun huis en land te verlaten.
Slechts een klein deel van hen zoekt toevlucht en een beter leven in de Europese Unie. De EU-landen doen
steeds meer om deze mensen buiten de grenzen te houden.
>>>
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>>>
Hierdoor wordt de oversteek alleen maar gevaarlijker.
In eigen land laat de ‘bed-brood-bad’ discussie zien dat ook dichtbij huis de situatie van vluchtelingen
op scherp staat. Met de nieuwe ‘bed-brood-bad’ regeling wil de Nederlandse overheid alleen onder heel
scherpe voorwaarden voor voedsel en onderdak zorgen. Alleen voor mensen die “willen” terugkeren wordt
nog in deze basisbehoeften voorzien.
Nederland schendt daarmee de Rechten van de Mens, zo heeft de Raad van Europa laten weten. Voedsel,
kleding en onderdak zijn zaken waar iedere burger onvoorwaardelijk recht op heeft.
Nu is het zo dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat belanden als ze niet terugkeren naar hun land van
herkomst.
Als San Salvatorgemeenschap vinden we solidariteit een groot goed.
We willen een open gemeenschap zijn waarin verbondenheid met elkaar én met de wereld iedere dag
opnieuw gestalte krijgt. We hebben geen directe oplossing voor de situatie van vluchtelingen in Europa en
Nederland, maar hoort het in ieder geval niet tot onze verantwoordelijkheid om deze verhalen door te vertellen en waar mogelijk actie te ondernemen?
In onze vieringen liggen de komende weken handtekeningenlijsten voor een petitie van Amnesty
International. We hopen dat veel mensen deze petitie willen ondertekenen. U kunt deze actie ook
online steunen via www.amnesty.nl/actiecentrum/acties/sos-europa-eerst-mensen-dan-grenzen
Josephine Heymeijer, Jet Zwaniken, Franneke Hoeks

Niet op vakantie?
Misschien is het voor u door ziekte, beperking of leeftijd niet (meer) mogelijk om op vakantie te gaan.
Of zijn er toch mogelijkheden?
Dit jaar doe ik voor de derde keer als pastor mee met een vakantieweek voor jongere mensen met een
ernstige lichamelijke beperking. Een week waarin het leven gevierd wordt. Het doet me denken aan de
nieuwe wereld die komen zal. Er is hartelijkheid en vrolijkheid, tal van activiteiten die de gasten het gevoel
geven echt op vakantie te zijn.
Bijna alle gasten keren elk jaar terug.
Deze vakantieweek is één van de vele weken die worden georganiseerd door het Vakantiebureau voor
mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, vanwege leeftijd of een beperking.
Mensen die veel zorg nodig hebben, maar ook mantelzorgers met een thuiswonende partner met
dementie, eenoudergezinnen, mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke
beperking.
De vakantieweken vinden plaats op prachtige locaties in Nederland of op de boot.
Het vakantiebureau is opgezet vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, maar de vakanties hebben een
open-christelijk karakter. Iedereen is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond.
Zo’n 1.400 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk en komen zelf ook rijker van de vakantieweken terug. Er gaat een pastor mee, vanwege de viering op zondag, maar ook om mensen de
gelegenheid te geven hun verhaal te doen en samen te praten over de levensvragen die opkomen
door hun ziekte of beperking.
Bent u geïnteresseerd, dan vindt u meer informatie op http://www.hetvakantiebureau.nl.
U kunt ook bellen 0318 48 66 10.
Gepke Kerssen

Verpleegkundigen gezocht!

Mijn week heeft een wachtlijst, zodat een aantal vertrouwde gasten niet kan komen.
Er zijn vooral (oud-)verpleegkundigen nodig, dan is het ook dit jaar weer vakantie
voor wie nu op de wachtlijst staan!
de Salvatoriaan 

Ontmoetingsdag in Best
Zaterdag 11 april jongstleden vertrokken Frits Bakker,
Franneke Hoeks, Johan Wierenga, Iet Bakx en Forra
van Reijswoud, betrokkenen van de San Salvator geloofsgemeenschap, richting Best. Ze gingen in op de
uitnodiging van de geloofsgemeenschap ‘Antonius in
Beweging’ voor een ontmoetingsdag voor progressieve geloofsgemeenschappen.
Het was niet de eerste keer dat er contact was tussen de ‘bewegers’ uit Best en Den Bosch. Al eerder
bezochten delegaties elkaars vieringen en was er
overleg en dat steeds vanuit ’n intense belangstelling
en in een hartelijke sfeer.
Maar bij deze uitwisseling waren er deze keer belangstellenden uit in totaal zo’n tien geloofsgemeenschappen betrokken, onder andere afkomstig uit
Roermond, Leerdam, Tilburg en Venray.
De open katholieke geloofsgemeenschap ‘Antonius
in beweging’ die de bijeenkomst organiseerde voelde
zich in april 2013 gedwongen haar eigen weg te gaan.
Men wilde niet mee gaan in de fusie en men kon zich
niet verenigen met de ouderwetse en strenge leer die
van bovenaf door het bisdom werd opgelegd.
In de uitnodigingsbrief stond vermeld: ‘Nu zijn we
vrij om onze eigen keuzes te maken, maar we zijn
en voelen ons nog steeds Katholiek. We proberen in
onze gemeenschap echter open te staan voor mensen die hun geloof op hun eigen manier willen beleven en dat willen delen met anderen.’
Dat willen delen met anderen speelde ook een belangrijke rol bij het programma van de ontmoetingsdag. Na ’n korte overweging presenteerden de aanwezige geloofsgemeenschappen zich aan elkaar. Het
was interessant om te vernemen hoe verschillend de
situatie van iedere groep is: verschillend in het aantal
betrokkenen, de grootte van het pastorale team, de
voorgeschiedenis, de materiële situatie, etc. Overeenkomsten hebben bijna altijd te maken met: zich
willen vernieuwen, onvrede met de bestaande situatie, een slechte relatie met het bisdom. Als bezoekers
vanuit de San Salvator geloofsgemeenschap observeerden we dat met name onze gemeenschap en die
van Best erg veel overeenkomsten hebben.

Vóór en na de lunch spraken de deelnemers vanuit
de verschillende geloofsgemeenschappen over een
aantal onderwerpen onder de noemer van ‘Gesprek
samen in beweging’.
Zo spraken we over: Hoe komen we samen in beweging? Wat bindt ons? 			
Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hoe blijven
we in beweging?
Er werd een viertal groepen geformeerd met daarin
steeds zoveel mogelijk mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen. Daardoor ontstonden er veel
interessante uitwisselingen van gedachten en praktijken. In een plenaire zitting werd tenslotte alles nog
eens doorgenomen en daar waar gewenst toegelicht.
Het weergeven van allerlei details gaat in dit verslag
te ver.
De organisatoren zijn van plan om nog een verslag
uit te brengen. Waarschijnlijk met meer inhoudelijke
bijzonderheden. Op een later tijdstip zult u over dit
verslag uit Best geïnformeerd worden.
Wat was de oogst van deze bijeenkomst zou men
zich kunnen afvragen. Naar mijn mening was het in
allerlei opzichten een verrijkende bijeenkomst. Er
was kennismaking met andere alternatieven, bemoediging door de ontmoeting met gelijkgezinden en ook
de vaststelling dat beweging niet iets is wat vanzelf
gebeurt, je moet er wel aan blijven werken!
De Ekklesia Tilburg heeft aangeboden over een jaar
weer een ontmoetingsdag voor vernieuwingsgezinde
geloofsgemeenschappen te organiseren. Het lijkt mij
belangrijk dat behalve een ‘toevallige’ delegatie, die
deze keer vanuit de San Salvator geloofsgemeenschap deelnam, er dan naast ‘losse belangstellenden’ ook enkele vertegenwoordigers deelnemen die
in een werkgroep proberen verworvenheden uit zo’n
ontmoetingsdag in onze gemeenschap in de praktijk
te brengen. Daarnaast lijkt het ook zinvol om mensen
uit verschillende geloofsgemeenschappen die met
dezelfde taak bezig zijn elkaar te laten ontmoeten.
Tenslotte een woord van dank voor de enthousiaste, betrokken, deskundige en hartelijke mensen van
Antonius in Beweging uit Best. We wensen hen veel
wijsheid en ontwikkeling in de toekomst en zullen ze
graag weer ontmoeten.
Johan Wierenga
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bijzondere momenten
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van
Leo van der Burght 		

geboren 6 mei

1930		

overleden 16 april 2015

Piet van Wandelen		

geboren 5 februari

1927

overleden 24 april 2015

Op pad naar Utrecht, Leerhuisdag van de Mariënburg
‘Wie is God?’, ‘Wat heeft hij te maken met ons leven?’, vragen die ‘De Mariënburg’, vereniging van
Kritisch Katholieken, hebben geïnspireerd om een Leerhuisdag ‘Geloven nu’ te organiseren.
Op 30 mei van 10.00 tot 16.30 uur in Utrecht. Een dag van workshops, gesprek, verdieping en
ontmoeting. We hopen met een groepje Salvatorianen af te kunnen reizen naar Utrecht.
Informatie en aanmelding (vóór 20 mei) www.marienburgvereniging.nl en er liggen folders in Cello.

AGENDA
14 mei 10.30 uur
Hemelvaartviering ‘We zingen de hemel open’
14 mei 11.30 uur
Na de viering in Cello: dauwtrap-wandeling met Frans
Hoitink
17 mei 11.00 uur Kinderkerk
17 mei 12.30 uur Zin in wandelen met Maria Vermeer
24 mei 12.00 uur
Oecumenische Pinksterviering Binnen-ste Buiten op
de trappen van de Grote Kerk
29 mei 19.30 uur
Zin in mantra zingen bij Annet Tervoort in Hurns
Kerkje, Hurwenen
30 mei 10.00-16.30 uur
Leerhuisdag ‘Geloven nu’, Mariënburgvereniging in
Utrecht
6-14 juni
‘Ik geef om de ander’ actieweek voor de Voedselbank
14 juni 10.30 uur
Eerste communieviering samen met Kinderkerk ‘Iedereen aan tafel’

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
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