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overzomeren
Op Buienradar zie je soms zo’n wolkendek boven Nederland hangen waarbij de mensen in de ene helft van
het land de hele dag in de regen en de kou zitten en de andere helft van het land op een terrasje of in de
tuin. Meestal heb je niet in de gaten, dat de andere kant van het land er zo anders bij zit.
Zo zijn er in de zomer tegelijkertijd vakantiegangers die genieten van de volle zomerzon én mensen die
helemaal niet weg kunnen. Geldgebrek, ziekte, of de zorg voor een naaste betekenen vaak een lange
zomer thuis. Natuurlijk is er het hele jaar door dat verschil tussen wel geld en geen geld, tussen ziek en
gezond.
Maar in de zomer lijkt dat verschil soms extra groot. Net zoals de zomerzon met zijn felle licht een harde
schaduw laat zien, is het verschil tussen wél kunnen en níet kunnen soms net zo scherp afgetekend.
Eenzaamheid is nog eenzamer in de zomer: een lege straat, het koor dat niet repeteert, de kleinkinderen
in een ver land.
Als ‘mijn mooiste bijbelverhaal’ heb ik het scheppingsverhaal
gekozen. Omdat het zo intens verwoordt dat ons leven verbonden
is met álles wat er is. En omdat ik het zo troostrijk vind dat er in de
chaos en donkerte en diepte het allereerst het licht gebracht wordt.
Een briesje, een ademtocht over de duisternis.
Dat oplichten kan ik soms ook op zondagmorgen in de viering ervaren. Dan voel ik me verbonden met de mens die naast me zit, met de
bomen en het gras van de tuin en ben ik dankbaar dat die er zomaar
zijn.
De komende weken zal het in de San Salvator misschien wat stiller
zijn, maar laten we vooral doorgaan met elkaar opzoeken.
Zo kunt u met Frans Hoitink weer een mooi tochtje naar buiten maken. Op 20 juli is er in de Verkadefabriek de film La Vita é Bella, een
verhaal waarin optimisme en duisterste chaos tegelijkertijd bestaan.
Omdenken is het thema.
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De koffie na de viering is in de zomer net zo lekker en kan misschien wel buiten op het terras gedronken
worden, waar overigens een kunstwerk van de Bosch Parade te zien is. Mooie gelegenheden om mee te
doen aan de overzomeractie: Wie nodig jij deze zomer uit?
En misschien is het voor u mogelijk een bijdrage aan het Noodfonds te doen, het is een lichtpuntje voor de
ander. Een mooie zomer voor u allen, ergens ver weg, of heel dichtbij, in de zon of in een briesje van de
wind.
Mignon van Bokhoven

de nieuwe Werkgroep Wereldwijd
Onze geloofsgemeenschap wil geen gesloten
groep zijn. We zijn een open gemeenschap die
graag over haar eigen grenzen heen kijkt. Op
veel plaatsen in de samenleving, in Den Bosch
maar ook ver daar buiten, kom je Salvatorianen
tegen die hun medemensen willen helpen.
Binnen onze gemeenschap is in juni een nieuwe
werkgroep in het leven geroepen: de Werkgroep
Wereldwijd.
Deze nieuwe werkgroep wil op een structurele manier de blik van onze gemeenschap richten op wat
er buiten de landsgrenzen gaande is.
Gebruikmakend van social media, onze website en
de Salvatoriaan wil deze groep signaleren en prikkelen.
Zo wil de Werkgroep Wereldwijd bijdragen aan
een San Salvatorgemeenschap die hart, hoofd en
handen inzet voor een wereld waarin het goed toeven is, voor iedereen.
Eén van de taken van deze nieuwe werkgroep is
het organiseren van onze jaarlijkse Vastenactie.
De Vastenactie is een manier om onze wereldwijde
betrokkenheid vorm te geven.
Wij kunnen en willen natuurlijk niet de enige ogen

van de gemeenschap zijn. Dus als u iets hoort of
ziet dat om onze wereldwijde aandacht en inzet
vraagt, kunt u dit doorgeven aan de Werkgroep
Wereldwijd. Ton van Iersel, Marian Veenker, John
Parker en Franneke Hoeks zijn op dit moment de
leden van de werkgroep.
Contactpersoon: Marian Veenker-Bachik,
m.veenker@ziggo.nl
Kom in actie
In de vorige Salvatoriaan werd aandacht
gevraagd voor de actie van Amnesty International.
Met deze actie wil Amnesty regeringsleiders
oproepen mensenlevens te redden door
veilige en legale routes naar Europa te garanderen voor mensen die op de vlucht zijn voor
conflicten en vervolgingen.
Deze actie loopt tot eind september.
Ook online kunt u de petitie ondertekenen.
www.amnesty.nl/actiecentrum/acties/sos-europa-eerst-mensen-dan-grenzen

ZIN in film 20 juli
In samenwerking met de Verkadefabriek organiseert de San Salvatorgemeenschap ZIN in film-avonden. Het kijken naar films met betekenis laat ons nadenken over zingeving en levensvragen. De
afgelopen filmavonden waren inspirerende en vooral gezellige avonden. De zaal was helemaal uitverkocht, dus we raden aan te reserveren.
Op maandag 20 juli om 19.00 uur kijken we naar La Vita è Bella. Het thema van de avond is
Omdenken. De avond wordt kort ingeleid door Corrie Dansen. Na afloop van de film is er de
mogelijkheid om met elkaar na te praten over de film en/of het thema in het theatercafé.
Ook op 19 oktober organiseren we een ZIN in film-avond.
Kaartverkoop aan de kassa van de Verkadefabriek,
telefonisch 073-6818160 of online reserveren via www.verkadefabriek.nl .
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Uit de eerste communieviering van Mick en Ferran,een warme viering met
aandacht voor de Voedselbank, voor samen delen, samen in dankbaarheid
aan tafel.

Als je deelt van wat je hebt, dan is er voor
iedereen genoeg,
dan wordt het een wereld zoals die bedoeld
is,
goed voor alles en iedereen.
Als je deelt met anderen,
dan zeg je eigenlijk: ik geef om jou
Ik geef om jou,
daarom deel ik in wat ik heb,
daarom deel ik in wat ik kan,
daarom deel ik in wie ik ben,
daarom deel ik in hoe ik me voel,
blij, bang, verwonderd, verdrietig, boos,
noem maar op.
Jezus zei:
ik geef om jou.
Ik geef om jou
daarom deel ik de liefde die ik heb,
ook met jou, en met jou, en met jou.
Wat je ook hebt,
wat je ook doet,
wie je ook bent,
hoe jij je ook voelt,
Ik geef om jou.
Als je zegt dat je gelooft,
dan zeg je dus eigenlijk:
ik geef om jou
en ik voel dat er iemand is
die om mij geeft.
In het woordje geloven,
zitten ook de woorden
loven, lieven, laven, leven.

Geloven is een manier van leven,
een levensstijl,
waarbij jij laat zien dat jij om het leven
geeft,
en jij ten diepste weet hebt dat het leven om
jou geeft.
Jij omarmt het leven
en het leven omarmt jou,
hand in hand,
jij en het leven,
gaan samen op weg.
En het mooie daarvan is,
dat je telkens weer opnieuw ontdekt wat het
leven je geeft,
waar je zo dankbaar voor kunt zijn.
Dankbaar
voor alle lieve mensen om je heen,
voor het eten op tafel,
de bloemen en de dieren,
de zon en de maan,
voor de muziek en de geuren,
voor het lachen en huilen samen.
Misschien is dat wel de meest pure vorm van
geloven,
dat je dankjewel kunt zeggen voor het leven,
en alles wat je daarin mag ervaren.
Daarom gaan we telkens aan tafel,
om dankjewel te zeggen voor alles wat ons is
gegeven,
om te delen met elkaar.
Rond die ene tafel is iedereen welkom,
is er voor iedereen genoeg.
Zo maken we met elkaar de woorden waar:
Ik geef om jou.
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Uitnodiging voor vrijwilligers die ouderen (willen) bijstaan
die moeite hebben met levensvragen
Training: Omgaan met levensvragen, herhaling !
De Werkgroep Omzien van de San Salvatorgemeenschap heeft Ard Nieuwenbroek bereid gevonden de training ‘Omgaan met levensvragen’ dit
najaar nogmaals te herhalen ! Er zijn opnieuw 16
plaatsen.
Doelgroep
Veel Salvatorianen doen bezoekwerk: zij bezoeken
ouderen, zieken, mensen in de rouw.
Zij doen dat ofwel op eigen initiatief, ofwel als vrijwilliger bij een instelling, ofwel als lid van een van de
bezoekgroepen die binnen de San Salvatorgemeenschap actief zijn, zoals de bezoekgroepen Noorderkroon en De Hooghe Clock, die onder de werkgroep
Omzien vallen.
Daarnaast is er de werkgroep individuele ondersteuning bij verliesverwerking en de bezoekgroep San
Salvator, die zieken uit onze gemeenschap bezoekt.
Allemaal worden zij bij hun werk geconfronteerd met
levensvragen.
Deze training is zowel bedoeld voor mensen die op
dit moment al actief zijn in het bezoekwerk, als voor
degenen die daarvoor belangstelling hebben.
De training
De training ‘Omgaan met levensvragen’ biedt de
gelegenheid je kennis te verbreden en tegelijk praktische vaardigheiden te ontwikkelen.
We denken bij ‘levensvragen’ aan zingevingsvragen,
maar ook aan gesprekken waarbij het gaat om verdriet, rouw, schuld en schaamte, moeten loslaten,

afhankelijkheid.
De training bestaat uit vier bijeenkomsten.
Bijeenkomst 1:
Aandacht geven en haar vele mogelijkheden
Bijeenkomst 2:
Levensvragen zijn van levensbelang om naar
te luisteren….
Bijeenkomst 3 en 4:
Het geven van erkenning bij levensvragen:
een techniek en een attitude!
De training wordt begeleid door Ard Nieuwenbroek,
sociaal pedagoog, trainer/therapeut bij Ortho Consult en vrijwilliger bij Park Boswijk in Vught.
De bijeenkomsten vinden plaats in Cello op de
volgende data:
zaterdag 12 september ‘15
donderdag 17 september ‘15
maandag 28 september ‘15
donderdag 8 oktober ‘15

13.30 u - 16.30 u.
19.00 u - 21.00 u.
19.00 u - 21.00 u.
19.00 u - 21.00 u.

Inschrijving:
Blokkeer je agenda op deze data en stuur een
e-mail naar Trudie van Lexmond:
ssib.ssg@gmail.com,
met vermelding van je adres en telefoonnummer.
Lidy Verdegaal

Werkgroep Omzien zoekt vrijwilligers.
Iemand die op bezoek komt, met je praat of gewoon even naast je komt zitten of die met je gaat wandelen.
Er zijn soms zoveel lange stille dagen als je in een woonzorgcentrum woont. Het is heel fijn als er af en toe
iemand langs komt die met jou komt praten.
Vanuit de San Salvatorgemeenschap zijn al veel vrijwilligers actief met bezoekwerk. Dat kan zijn via de
Werkgroep Omzien die bezoekgroepen organiseert bij woonzorgcentra waar het bezoekwerk begeleid
wordt door de geestelijke verzorging. Dat geeft net iets extra’s. In de Noorderkroon bijvoorbeeld komen we
een aantal keer per jaar met ons bezoekgroepje bij elkaar, we kunnen onze vragen voorleggen en elkaar
inspireren. Dat maakt dat je je ondersteund en gezien voelt in het werk en dat je er in moeilijke situaties
niet alleen voor staat.
Omzien is dringend op zoek naar vrijwilligers. De geestelijk verzorgers zien ze heel graag komen.
De Heere Hintham mailt: we zitten nog steeds zéér te springen om jullie hulp!!
Nieuwehagen: jullie zijn van harte welkom, wat zou dat fijn zijn!
Trek me aan mijn jasje of mail naar info@sansalvatorgemeenschap.nl, graag!
											
Mignon van Bokhoven
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A-SOCIAAL of HYPOCRIET
Ik voel me rijk, want ik ben niet arm.
Mag ik als rijke dan wel iets schrijven over
armoede? Is het niet hypocriet om vanuit
een luxe positie je op te winden over het arm
zijn? Misschien wel. Niet voor niets luidt het
gezegde ¨Behoed je voor de rijke die opkomt
voor de arme.¨
Maar, werd me door anderen gezegd, is zwijgen over misstanden niet verwerpelijker?
Dus op het gevaar af dat ik als hypocriet
word gezien, schrijf ik er toch over.

Ik word boos als ik hoor dat de Voedselbank een
burgerinitiatief is, dat door de overheid niet wordt
erkend, maar wel wordt meegenomen in de mogelijkheden van hulpverlening. Door die zelfde
overheid, waar mensen achter schuil gaan,
wordt zelfs bepaald wie er gebruik van mag
maken. Maximaal drie jaar. Als zogenaamde
´stimulans´ om er zelf voor te zorgen dat je niet
meer arm bent.
Het is asociaal sociale burgerinitiatieven via
wettelijke regels aan banden te leggen.

Telkens als ik de armoede in de ogen kijk, bij
mensen thuis, tijdens een bezoek aan de Voedselbank, in gesprek met de mensen achter het
Noodfonds van onze gemeenschap, dan voel ik
me boos worden en tegelijkertijd zo machteloos.
Wat dan bij me opkomt is: armoede is asociaal!
Let wel, niet degenen die arm zijn, maar de armoede op zich is asociaal.
Ik word boos als ik zie hoe mensen zich in allerlei bochten moeten wringen om elke dag
fatsoenlijk eten te hebben, laat staan kleren, een
lekkere zitbank, een verjaardagscadeautje of
zomaar een dagje uit.
Het is asociaal armoede normaal te vinden.
Ik word boos als ik mensen hoor zeggen dat
armoede niet bestaat in Nederland. Zo in de
trant van: ¨zolang mensen nog televisie kunnen
kijken, zijn ze niet arm.¨
Het is asociaal om armoede te bagatelliseren.
Ik word boos als ik lees dat er taal wordt gebruikt
die het effect van armoede ontkracht. Er wordt
gesproken over mensen met een ontoereikend
beschikbaar inkomen, arme mensen dus. Men
verschuilt zich achter het woord huishoudens.
Een manier om niet te hoeven zeggen dat het
vooral om vrouwen en allochtonen gaat. Allochtonen: ook al zo´n verhullend woord. Mensen die
niet in Nederland zijn geboren, of hun ouders.
Het is asociaal om armoede te verhullen.

Ik word boos, en verdrietig, wanneer ik merk dat
kinderen zich schamen omdat hun ouders niet
rond kunnen komen van hun geld. Dat kinderen
zich zorgen maken om hun moeder, omdat ze
voelen dat moeder zorgen heeft. Dat kinderen
het raar vinden dat Sint Nicolaas zo´n verschil
maakt.
Het is asociaal wanneer we ons niet schamen
voor de alsmaar grotere verschillen tussen
rijk en arm.
Ik voel me machteloos, maar niets doen kan
niet. Dan maar hypocriet.
En een nieuw gezegde:
Behoed je voor de rijke die de armoede
negeert.
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Erick Mickers

Uitstapje naar het natuurgebied

WAT MIJ INSPIREERT....

DE DIEZEMONDING en

Een nieuwe naam voor een nieuwe rubriek op
onze website!

Volkstuin ORTHEN
aan de Engelsedijk.
Op Hemelvaartsdag hebben we een bezoekje gebracht aan dit natuurgebied. Degenen die meegegaan
zijn, waren erg enthousiast.
Als er meer belangstelling is, willen we dit nog een
keer herhalen.
Het nieuwe natuurgebied achter Orthen Links bestaat
al een paar jaar.

Elke week zegt de voorganger bij de opening van de
vieringen dat iedereen welkom is in onze gemeenschap. Dat is een boeiende uitspraak! Want als je bij
de koffie met elkaar in gesprek raakt, merk je dat het
geloof van Salvatorianen bepaald niet eenvormig is:
reacties op vieringen zijn vaak heel gevarieerd.
Wat geloven we eigenlijk als we samenkomen in
Cello? Zoeken we inspiratie? Bemoediging? Rust?
Verdieping in de bijbel? Vinden we inspiratie in het
samenzijn met al die andere mensen van goede wil?
Of hopen we, hoe dan ook, op een Godsontmoeting? En wat verstaan we daar dan onder? Is ons
geloof in de loop van de tijd veranderd?
Het leek de redactie interessant om rond deze vragen een aantal persoonlijke verhalen te publiceren.
Geen uiteenzettingen dus over ‘het’ geloof van de
-gemiddelde - Salvatoriaan. Die bestaat namelijk
niet. We zijn geïnteresseerd in de ontwikkeling die
individuele gelovigen hebben doorgemaakt.

Dat leidde tot een nieuwe rubriek
op de website.
De weilanden worden nu begraasd door de Koniks
paarden en een oud Hollands koeienras: De Rode
Geus. Er zit ook veel waterwild waaronder ganzen
met inmiddels grote jongen. De opzet is dat we met
auto’s of per fiets er naar toe gaan.
De volkstuin Orthen mag met toestemming van het
bestuur ook bezichtigd worden. Bestuurslid Marijke
Henskens zal daar ook aanwezig zijn. De groenten,
bessen, bonen, aardbeien, de fruitbomen enz. staan
er prachtig bij.
Vervolgens rijden we door langs de Waterzuivering en
het oefengebied van de Genie waarna we na ongeveer een uur terug zijn bij het Cellogebouw.
In de tweede helft van juli zal er een datum bekend
gemaakt worden. Kort na beëindiging van de zondagsviering zullen we dan gaan rijden. Dit is vooral
voor ouderen een ideale gelegenheid in deze vakantietijd een uitstapje te maken. Een vriendelijk verzoek
aan bezitters van een auto die mee willen doen en
plaats hebben voor extra personen dit door te geven
aan Maria of Frans Hoitink.

Het was lastig zoeken naar een passende naam: die
moet kort genoeg zijn om te passen op de homepage en uitnodigen tot lezen! De aanduiding ‘Vanuit
de San Salvator’ bleek niet te voldoen.
We zochten dus een andere titel voor de nieuwe rubriek. Die heet van nu af aan: Wat mij inspireert...
Je kunt hem op de homepage vinden, onderaan in
de rechterkolom. Wel even doorklikken om de volledige tekst te openen!
Het mooie artikel van Frits Bakker: ‘Ik heb lief de
aarde en de mensen’ staat er nog tot ongeveer half
juli op en wordt dan vervangen door een nieuwe bijdrage.
Het kan een boeiende reeks worden!
Toos Verdonk <cwmverdonk@gmail.com>

Fijne zomermaanden gewenst!!
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De Zelfkrant
zoekt nieuwe redacteuren

Bossche Coalitie Erbij
tegen de eenzaamheid

Als redacteur geef je mede leiding aan de redactieleden die op vrijwillige basis werken aan het samenstellen van onze maandelijkse straatkrant die wordt
verspreid in Zuid-oost Nederland. Een sociale, gedreven en idealistische instelling is voor deze functie
een must. Naast uiteraard redactionele vaardigheden en gevoel voor taal en beeld.

Eenzaamheid is een groot probleem.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer dan
een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt.
Eenzaamheid is van alle leeftijden en komt voor in
elke maatschappelijke groepering. Zware of langdurige eenzaamheid heeft gevolgen voor je gezondheid en welbevinden. Mensen schamen zich vaak
als ze zich eenzaam voelen en er ligt een taboe
op het praten over eenzaamheid. Het is belangrijk
dat het besef ontstaat dat eenzaamheid vervelend
is maar niet iets om je voor te schamen.

Stichting Spoor073, de recente fusie van Stichting
De Zelfkrant en Stichting SOS Rommelmarkt, zet
zich in voor de meest kwetsbare mensen in en rond
’s-Hertogenbosch.
Denk daarbij aan daklozen, thuislozen en mensen
die leven in armoede of isolement. We doen dit door
sociale-activeringsplaatsen te bieden in onze kringloopwinkel, door de distributie van de krant en door
het ontwikkelen van andere sociale activeringsprojecten.
Wij financieren dit werk mede uit de opbrengsten
van de verkoop van De Zelfkrant en we werken intensief samen met andere organisaties als PUB,
SMO, Juvans, Novadic Kentron, GGZ Reinier van
Arkel en anderen.
We brengen via de Zelfkrant de situatie van genoemde doelgroepen onder de aandacht. De krant
wordt op dit moment verkocht door een steeds kleiner wordende groep dak- en thuislozen en door een
grote groep mensen uit Oost-Europa.
Onze verkopers kunnen kranten inkopen bij onze
distributiepunten in ’s-Hertogenbosch en Tilburg.
We zijn gevestigd aan de Ridderspoorstraat 2 te ’sHertogenbosch.
Stichting Spoor 073 biedt de redacteur van de Zelfkrant een passende vrijwilligersvergoeding.

Heeft u belangstelling?
Neem dan contact op met de bestuurssecretaris
Greetje Senhorst:
g.senhorst@ziggo.nl

Voor de startconferentie van de Bossche Coalitie
Erbij waren mensen uitgenodigd die op heel verschillende manieren geconfronteerd worden met
eenzaamheid. Welzijnsinstellingen, woningbouw verenigingen, vrijwilligersorganisaties en bedrijven.
Gepke Kerssen en Franneke Hoeks waren namens
onze gemeenschap aanwezig.
Na een inleiding over de verschillende aspecten
van eenzaamheid werden we door de Sandwichman (ontwerper Dennis Lohuis) uitgedaagd om een
vraag over eenzaamheid te formuleren.
Een vraag, die je eigenlijk niet goed aan een ander durft te stellen. In kleine groepen ontstond
op deze manier een persoonlijke uitwisseling
over eenzaamheid en hoe we daar in ons concrete werk mee geconfronteerd worden.
Vervolgens werden ervaringen uitgewisseld aan de
hand van een aantal stellingen. Belangrijk is dat er
meer over eenzaamheid gesproken wordt en dat de
verschillende organisaties goed samenwerken.
Wie nodig jij uit?
In de zomer staan veel activiteiten op een laag pitje.
Dan wordt het stil als je een klein sociaal netwerk
hebt. De Landelijke Coalitie Erbij is een zomeractie
gestart om eenzaamheid tegen te gaan.
Ook jij kent vast wel iemand voor wie de zomer een
periode is van weinig contacten. Wees deze zomer
geen toeschouwer.
Stuur een kaartje en spreek af om bij te praten of
samen iets te ondernemen.
Je kunt digitale uitnodigingen versturen via:
www.samentegeneenzaamheid.nl/zomeractie/nodig-iemand-uit-met-een-kaartje
Franneke Hoeks
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Honderden
lieveheersbeestjes te zien ...
Zuster Theresiënne Berendsen heeft een heel grote
hobby: ze spaart al jaren alles wat met lieveheersbeestjes
te maken heeft. En volgens mij is ze er zelf ook een..
Toen hun klooster ‘Mariënburg’ gesloten werd, heeft ze
voor haar unieke collectie gelukkig een nieuw onderkomen
gevonden in ‘Het stille huisje’ in de voor publiek vrij toegankelijke ‘Stadstuin Mariënburg’. Elke zaterdagmiddag
tussen 14.00 en 16.00 uur is Trees daar om met al haar
enthousiasme oud en jong haar schatten te laten zien.
Haar aanstekelijke plezier slaat vast en zeker over op de
bezoekers. Heb je kleinkinderen op bezoek waarmee je
iets leuks wilt doen? Ben je zelf nieuwsgierig? Wil je een
gezellig gesprek?
Ga naar Trees en het komt in orde!
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage voor projecten van JMJ in Ghana van harte welkom en voor een
habbekrats kun je ook nog een heel fleurig boekje kopen
met het verhaal van Trees en al die andere lieveheersbeestjes...
Toos Verdonk

De Vakantie-actie
Ieder jaar start het Noodfonds Noord in het laatste weekend van mei de vakantie-actie. Deze is bedoeld om voor mensen, die zich het hele jaar door niets, maar dan ook niets extra’s kunnen permitteren, toch een kleine vakantie-activiteit mogelijk te maken. Het gaat zowel om gezinnen als alleenstaanden.
De namen van degenen die ervoor in aanmerking komen worden in het algemeen doorgegeven door
het maatschappelijk werk. Het Noodfonds Noord werkt anoniem: dit neemt niet weg dat berichten van
blijheid en dankbaarheid voor de geboden verrassing ons steeds weten te bereiken.
Met “ons” worden uiteindelijk de gevers van een geldelijke bijdrage bedoeld, dus de San Salvatorgemeenschap. Het Noodfonds Noord is immers een activiteit, die ooit gestart is vanuit de San Salvatorparochie en door onze huidige gemeenschap is voortgezet. Tot nu toe is er een fors hoger bedrag
nodig voor de actie van dit jaar. Hoewel er ook al een mooi bedrag aan bijdragen is binnengekomen,
is dit nog lang niet genoeg en moet het fonds de reserves aanwenden. Maar bijdragen zijn nog altijd
welkom.
Hopelijk kunnen we zowel de vakantie-actie als het Noodfonds in het algemeen snel opdoeken, omdat
ze niet meer nodig zijn: maar dat mooie eindpunt ligt voorbij onze horizon.
25 jaar na de oprichting wordt op het Noodfonds nog steeds regelmatig een beroep gedaan.
Rekeningnummer NL23 INGB 000 5962 581
Jan Schoutenstichting-twee onder vermelding van Vakantie-actie
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bijzondere momenten
Door de doop is in onze gemeenschap opgenomen:
Noa Montrée

geboortedatum 17-11-2014 en gedoopt op 14 juni 2015

De 1e Communie is gedaan door:
Mick Gillis 		

geboortedatum 9 april 2007 en 1e communie op 14 juni 2015

Ferran Piters 		

geboortedatum 27 mei 2007 en 1e communie op 14 juni 2015

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Aad Debets		
Geboren 15 juni 1931 en overleden 15 juni 2015

AGENDA

Vieringen San Salvatorgemeenschap
in het Dagcentrum, van der Eygenweg 1
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur
en zondags om 10.30 uur.

juli/augustus Uitstapje Diezemonding
20 juli 		

Zin in film: La Vita è Bella

2 september Koffieochtend in de Schijvenloods
12 september Start van de cursus ‘Omgaan met 		
		

levensvragen’

20 september Kinderkerk

Nooit eenzaam
Ik ben geboren in een wijk
daar was geen mens ooit rijk
geweest en zou het nooit worden.
Men droomde daar van beter oorden.
Niet van auto’s met garage,
maar van plafonds zonder lekkage
van vensters zonder kieren
en geluidloze scharnieren.
Toch was de rijkdom daar intens
want het ging daar om de mens.
Niet om wie hij was of je kon geven
maar om z’n praatje, al was het maar even.

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
‘De Schaapskooi’ Beethovenlaan 1
5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen van 9.30 -11.30 uur
tel.: 06-48645507
info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl
rek.nr.: NL96 INGB 0006040713
t.n.v. San Salvator in Beweging
De Salvatoriaan:
Redactie:
Gerard Luijten
Marga van de Koevering
Ton van Iersel-Oomens
Mignon van Bokhoven
Vormgeving:
Vincent Elemans
Kopij graag naar:
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij ‘De Schaapskooi’.
Uiterlijk zondag 23 augustus
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