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

Als gemeenschap zijn we onderweg. Een bont ge-
zelschap overal vandaan gekomen, vanuit verschil-
lende dorpen en steden, vanuit verschillende kerken 
of andere uiteenlopende achtergronden. Mensen 
die van beweging houden, aangetrokken door het 
visioen van liefde. Tegelijk ook bontgekleurd als een 
fraai boeket: 

We geven niet dezelfde 
invulling aan het visioen, 
sommigen lopen voorop en 
anderen bekijken het liever 
eerst goed, mensen voor wie 
de naam God veelbelovend 
klinkt binnen onze gemeen-
schap en anderen voor wie 
die naam pijn doet. 
En toch samen onderweg. 
Ik vind het boeiend om daar 
bij te mogen zijn. Samen na te denken over ons 
visioen en wat dat betekent in deze tijd in onze om-
geving.
Er verscheen een boeiend boek over 50 jaar kerk-
vernieuwing in de Dominicus: Verbinden en ver-
diepen. Een flink aantal betrokkenen schreef een 
artikel voor dit boek: lovend, kritisch, beschrijvend, 
zoekend. 50 jaar in beweging en waar staat deze 
gemeenschap nu? Ik vond er veel in dat ik herkende 
in onze San Salvator in beweging. Vooral het ver-
langen naar de eindeloze zee, naar ruimte voor je 

spirituele zoektocht. 
Geen dogma’s, maar vragen en vermoedens en 
daarnaast toch ook vertrouwen. 
Een plaats waar er niet geoordeeld wordt, maar 
geluisterd naar jouw verhaal. Het alledaagse le-
ven wordt in een groter perspectief geplaatst. Het 
perspectief van Iemand of iets dat je overstijgt, het 
hoopvolle perspectief van een nieuwe wereld. 

Als gemeenschap zoek je naar 
woorden en symbolen die au-
thentiek zijn. Soms hele oude 
woorden en symbolen die je zijn 
doorgegeven door vorige gene-
raties, soms nieuwe woorden, 
nieuwe liederen die passen bij 
wat ons bezighoudt en toch ver-
bonden is met hoe het begon, 
waar het in wezen om gaat als  

         je kerk bent. 
       
Dat wezen van de kerk ligt niet vast, maar je hebt 
er verhalen over, zoals dat prachtige verhaal van 
de Emmaüsgangers, waarin de oude woorden een 
actuele betekenis krijgen en breken en delen, diaco-
nie, tot herkenning leidt: 
Hij is hier.
Spannende vragen vind ik: ‘Hoe blijf je geïnspireerd 
en in beweging en hoe voorkom je aan de andere 
kant dat je als het ware vervloeit, oeverloos wordt?’ 

verlangen naar de eindeloze zee

              >>>
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Zoals vaker ben ik soms ineens geraakt door de 

diepte van een simpel woord. 

Op een avond kwam dit keer het woord 

‘veranderen’ bij mij opeens in een ander daglicht 

te staan. Niet in het minst door veranderingen 

die ook in mijn leven plaats vinden. 

Ik merk dat veranderen nog niet zo vanzelfspre-

kend is. 

Het oude vertrouwde loslaten en nieuwe 

wegen zoeken en durven in te gaan. 

Kun je dat wel alleen? 

Of is er een ‘ander’ of  zijn misschien zelfs 

‘anderen’ broodnodig om je te inspireren, 

steunen en bemoedigen?  

Dan lees ik in het woord ‘veranderen’ dat de 

‘ander’ en ook ‘anderen’ zelfs onderdeel 

uitmaken van het woord veranderen. 

Hoe een simpel woord zoveel wijsheid kan bevat-

ten…!

Ard Nieuwenbroek 

>>>
Er is een veelheid aan activiteiten, maar doe je wel wat het belangrijkst is?
We hebben mensen nodig om deze vragen te stellen met enige regelmaat, om ons eraan te herinneren dat 
we geloofsgemeenschap zijn. Geen mensen boven ons, maar naast ons en soms tegenover ons, zoals dat 
ook tussen partners gebeurt.  
Zo blijven we in beweging met ons verlangen naar de eindeloze zee en onze behoefte aan een oever, een 
plek om aan te meren, grond onder onze voeten om onze weg te kunnen gaan. Met elkaar en met de Aan-
wezige die altijd in beweging is, altijd weer nieuw en verrassend. 
Altijd in beweging naar en met mensen.
 

Gepke Kerssen, lid van het Pastoraatsteam

‘VERANDEREN’

op pad
De deelnemers aan de vorige acties waren 

heel enthousiast. Daarom willen we in septem-

ber/begin oktober nog een keer ‘op pad’ gaan. 

Kort voor een zondagmiddag met geschikt 

weer kan men zich opgeven bij Maria & Frans 

Hoitink, tel. 073 6444837 of 
voor of na de dienst van 11.30 uur.Hartelijke groet en tot dan,Frans

OPROEP

De laatste jaren wordt er op steeds meer manieren de 
mogelijkheid gegeven kleding, schoenen en huishoud-
textiel af te geven. 
Om enkele te noemen: in speciale containers, in plas-
tic zakken die in de brievenbus komen en het laatste 
nieuws is dat onze gemeente ook hiervoor in actie wil 
komen. 
Die mogelijkheden zijn er ook, maar Sam’s kledinginza-
meling voor Cordaid Mensen In Nood heeft voor 2015 
gepland in Bangladesh de grote noden door overstro-
mingen met onze actie enigszins te lenigen.  
Op zaterdag 10 oktober is er van 10 tot 12 uur gele-
genheid op de locatie Cello bovengenoemde spullen 
in gesloten dozen en/of zakken af te geven. Als u wilt 
staat er koffie en thee klaar. 
Voor eventueel meer informatie kunt u contact 
opnemen met Frans Hoitink tel 073-6444837.
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Vredesweek 2015: Vrede verbindt

De Vredesweek is een jaarlijks terug-
kerende themaweek en begint in 2015 
op zaterdag 19 en eindigt op zondag 27 
september Tijdens deze week organise-
ren veel vrijwilligers in heel Nederland 
honderden evenementen die in het teken 
staan van vrede. Onze voorganger Ard 
Nieuwenbroek zal in de vieringen van 19 
en 20 september aandacht schenken aan 
de Vredesweek. 
Op donderdag 24 september vindt er in de 
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20 een avond 
plaats over geweldloos verzet: GEWELD-
LOOS IN VERZET TEGEN ONRECHT….
Kan dat ook in het Midden-Oosten? 
Kan dat in onze eigen buurt en woonwijk?
Mw. Dr. Janneke Stegeman, theologe, 
woonde en studeerde enkele jaren in Israël 
en Palestina. Zij promoveerde in 2014 op een 
studie over het land, landbezit en strijd om 
het land, uitgaande van een gedeelte uit het 
Bijbelboek Jeremia. De weg uit de conflicten, 
hoe gecompliceerd ook, is die van geweld-
loosheid, een andere weg is er niet. 

Zij komt vertellen van 
haar ervaringen en 
daagt uit om zelf na te 
denken en keuzes te 
maken in onze eigen 
omgeving.
Janneke werkt voor 
de oudste Vredes-
organisatie van ons 
land: Kerk en Vrede.
Na de inleiding is er 
gelegenheid tot dia-
loog over geweldloos-
heid.

Om 19.30 uur gaat de zaal open. 
Om 20.00 uur begint het programma. 

Wel aanmelden: 
vredesweekdenbosch@gmail.com 
Kosten:  een vrijwillige bijdrage
Organisatie:  Leerhuis Diakonie Protes-
tantse Gemeente, Platform Religie en  
Levensbeschouwing, Beraad van Kerken.

Nieuw binnen de gemeenschap: 
Bijeenkomst voor nieuwe leden en 

andere geïnteresseerden

Je voelt je aangetrokken tot de gemeen-
schap, maar je voelt je ook onwennig: je 
kent er (bijna) niemand en naast dingen die 
je mooi vindt, zijn er ook dingen die je als 
anders ervaart. 
Wij vinden het belangrijk dat nieuwe mensen 
zich bij ons thuis voelen. 
Daarom heten wij op zondag 27 september 
na de viering onze nieuwe leden van harte 
welkom. 
Wij willen graag nader met u/jou kennis-
maken en zijn benieuwd wat u bij de San 
Salvator bracht. Wat trekt je aan en wat mis 
je? Wat heb je nodig om je thuis te kunnen 
voelen bij ons? 
Natuurlijk willen wij ook graag op uw vragen 
ingaan.
We hopen op een inspirerende uitwisseling.
Nieuwe leden krijgen een uitnodiging voor 
deze bijeenkomst, maar mocht u deze niet 
gekregen hebben, dan bent u toch van harte 
welkom. Dat geldt ook als u geen lid bent en 
graag wat meer wilt weten of als u zich na 
enige tijd nog steeds nieuw voelt.
We zien uit naar uw aanwezigheid.

Pastoraatsteam en Bestuur
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DIENSTENVEILING

Hartje zomer. 
De mussen vallen van het dak in Frankrijk en onder het afdakje van 
onze “zomerresidentie” met een glas rode wijn binnen handbereik val-
len de letters, komma’s en punten op papier. Schrijf eens iets spranke-
lends en uitnodigends over de dienstenveiling. Oh ja en de diensten-
veiling is op 13 november. Dat moet er in ieder geval in staan. Terwijl ik 
zit te genieten van de zonnestralen en een af en toe passerende witte 
wolk komen de herinneringen van de vorige dienstenveilingen weer 
naar boven. We leren steeds meer van de oneffenheden en strijken de 
plooien glad. Het moet vooral leuk zijn en het mag ook niet te lang du-
ren. Maximaal drie uur inclusief een pauze en ook nog een loterij.  
Tot nu toe zijn de veilingen heel succesvol geweest als je naar de op-
brengst kijkt. Het aantal bezoekers blijft jammer genoeg achter bij onze 
verwachtingen. We hadden gehoopt meer “vrienden van” in ons huis 
te mogen verwelkomen.
Goed tot zover de mijmeringen over hoe het was. Nu dan maar de op-
dracht uitvoeren. Wat is sprankelend en uitnodigend. 

13 november 2015. Onze dienstenveiling. Dit mag u niet missen. 
Het wordt een ouderwets gezellige avond met gratis entertainment. Vergeet 
niet om tijdens het lachen ook daadwerkelijk te bieden. Dat is u vorig jaar 
goed afgegaan getuige de geweldige opbrengst waar we met z’n allen voor 
gezorgd hebben. 
Behalve het veilen van de diensten, is er ook nog de altijd weer spectacu-
laire loterij met vast weer waanzinnige prijzen. Daarnaast nodigen we u ook 
graag uit om vooraf een broodje te eten, een soepje te nuttigen en na afloop 
een wijntje te drinken ( goh wat doet me dat toch weer aan de vakantie den-
ken) Kortom alle ingrediënten aanwezig voor een sprankelende avond. 
Wat we willen bereiken.
Onze San Salvator in beweging moet vooral in beweging blijven en ook ko-
men. Hoe komt u nu in beweging?
Door op de eerste plaats diensten aan te bieden, op 13 november te komen 
en daarnaast ook door actief mensen uit uw kring te benaderen waarvan u 
weet dat ze ons in gedachten wel sympathiek zijn, maar dat nog niet in de 
praktijk hebben laten zien. 
Samen proberen we een volle zaal te krijgen. En dit keer gaan we uw en 
onze inspanningen belonen. Neem iemand mee die voor ons nog onbekend 
is en u krijgt twee gratis loten voor onze loterij. Dat noem ik nu een mooi 
gebaar. Dat trekt u vast over de spreekwoordelijke streep. 
Hoe dat gaat daarover informeren we u over op de website. 
We rekenen op u. 
Wervend genoeg?  Dan ga ik nu weer verder genieten van de zonnestralen 
en een verkoelende duik in het frisse water. 
Tot snel en oh ja als u vragen heeft over de veiling spreek mij er gewoon op 
aan als ik weer bij Cello binnen kom vallen en zingen. 

Werkgroep dienstenveiling 
Cees van Hoof 

Onze 
‘San Salvator 
in beweging’ 
moet vooral 
in beweging 
blijven...
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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 Salvatorge-
meenschap heeft Ard Nieuwenbroek bereid ge-
vonden 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 vrijwil-
liger bij een instelling, ofwel als lid van een van de 
bezoekgroepen die binnen de San Salvatorgemeen-
schap actief zijn, zoals de bezoekgroepen Noorder-
kroon en De Hooghe Clock, die onder de werkgroep 
Omzien vallen. 
Daarnaast is er de werkgroep individuele ondersteu-
ning 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 prak-
tische vaardigheiden te ontwikkelen. 
We denken bij ‘levensvragen’ aan zingevingsvragen, 
maar ook aan gesprekken waarbij het gaat om ver-
driet, 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 Con-
sult en vrijwilliger bij Park Boswijk in Vught. 
De bijeenkomsten vinden plaats in Cello op de 
volgende data:

zaterdag     12 september ‘15      13.30 u - 16.30 u. 
donderdag 17 september ‘15      19.00 u - 21.00 u. 
maandag    28 september ‘15      19.00 u - 21.00 u.
donderdag   8 oktober ‘15           19.00 u - 21.00 u.

Inschrijving: Er zijn nog plaatsen! 

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

OECUMENISCH ATELIER
22 september 2015

Thema:
IS ER LEVEN NA DE 
DOOD?

Gastspreker ds. Peter van Helden
Als theoloog en predikant van de Protestantse Ge-
meente zal ds. van Helden spreken over het onderwerp 
‘IS ER LEVEN NA DE DOOD? ‘
Graag gaat hij met de deelnemers daarover in gesprek. 
Datum: dinsdag 22 september 2015
Tijd:      20.00 – 22.00 u. Welkom vanaf 19.30 u. 
Locatie: Molukse Evangelische kerk Sjalom, 
              Ploossche Hof 65, Den Bosch

In het oecumenisch atelier gaan we met elkaar in 
gesprek over actuele geloofsthema’s en laten ons 
inspireren door nieuwe inzichten en de rijkdom uit 
religieuze tradities.
In deze ontmoeting ontdekken we de reikwijdte van 
geloven, die voor ieder op een verschillende manier 
bevrijdend kan zijn.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Een initiatief van 
de Molukse Evangelische Kerk, 
de Protestantse Gemeente en 
de San Salvatorgemeenschap uit Den Bosch
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Op nummer 10 staat….
Afgelopen weken is aan Bosschenaren de vraag 
gesteld: “Wat is uw mooiste Bijbelverhaal?” Men-
sen konden hun favoriete verhaal doorgeven via de 
website of stemformulier. Vanuit verschillende ker-
ken zijn vrijwilligers ook letterlijk de straat op gegaan 
om deze vraag aan voorbijgangers te stellen. Dat 
leverde vaak mooie gesprekken op. 
Inmiddels zijn de ruim 2000 stemmen geteld. Iedere 
maand zal er een verhaal uit de top 10 onthuld wor-
den. In september is dat het verhaal dat op nr 10 is 
geëindigd. Het verhaal op nummer 1 wordt in juni 
2016 tijdens een slotevent bekend gemaakt. 
Op de nr 1 moeten we dus nog even wachten, maar 
op nr 10 staat: 
het verhaal van 
David en Goliath.

Bijbelse ontdekavonden - voor 
ongelovigen en andere religieuze 
mensen
In het kader van de 10 mooiste Bijbelverhalen orga-
niseren we iedere maand een ontdekavond waar-
in we samen in het verhaal van de maand duiken. 
Wat betekent het verhaal voor ieder van ons? Wat 
vinden we mooi? Wat vinden we moeilijk te begrij-
pen? Naast het uitwisselen van eigen ervaringen 
komt ook een creatieve uiting van het verhaal aan 
bod. Dat kan een lied, een filmpje, een kunstwerk of 
een spiegelverhaal zijn. 
De eerste avond over David en Goliath vindt 
plaats op woensdagavond 30 september van 
20.00 tot 21.30 uur in Cello, van de Eygenweg 1 in 
’s-Hertogenbosch. U bent van harte welkom op deze 
Bijbelse ontdekavond voor ongelovigen en andere 
religieuze mensen.
Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. 
We vragen wel een vrijwillige bijdrage voor de kof-
fie en thee. Iedere ontdekavond staat op zichzelf. 

PS: Wie tijd en zin heeft om mee te denken over 
de invulling van deze ontdekavonden is van harte 
welkom. U kunt een mailtje sturen naar Franneke 
Hoeks (sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.
nl) of Mignon van Bokhoven 
(m.a.vanbokhoven@hotmail.com)

Kom erbij en verbind
Week tegen Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk 
eenzaam. Iedereen kan op enig moment in zijn le-
ven met eenzaamheid te maken krijgen. Bij zichzelf 
of bij een ander. 
De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het 
langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezond-
heidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving 
en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. 

Van donderdag 24 september tot en met zater-
dag 3 oktober is de Week tegen Eenzaamheid.  
Het thema van deze week is Kom erbij & verbind. 

Verbinden speelt een sleutelrol bij het aanpakken 
van eenzaamheid. 
In het weekend van 26 / 27 september staan we in 
onze viering stil bij de week van de eenzaamheid. 
Meer informatie over de week van de eenzaamheid 
is te vinden op www.eenzaam.nl

ZIN IN…
De werkgroep ZIN IN heeft er weer zin in. Er wordt 
druk nagedacht over ZINnige activiteiten dit najaar. 
Op 19 oktober zal er weer een “ZIN in film”-avond in 
de Verkadefabriek worden georganiseerd. 
Het thema en de film maken we in de volgende Sal-
vatoriaan bekend. Maar noteer de datum vast in uw 
agenda. 
Daarnaast gaan we dit najaar starten met 
“ZIN in muziek”. 
Samen naar elkaars mooiste muziekstukken luisteren 
en uitwisselen wat deze klanken in ons teweegbren-
gen. De details over “ZIN in muziek” volgen nog. 
Dus muziekliefhebbers, houdt Salvatoriaan en onze 
website in de gaten. 

Maandagavond 2 november mag u ook alvast vrijhou-
den voor de workshop ‘ZIN in omdenken’ door Ivo 
Mijland. Wat omdenken is, dat leest u in de volgende 
Salvatoriaan.
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Kinderkerk – kom jij ook?
Op 20 september gaat de kinderkerk weer van start. Afgelopen jaar waren er steeds tussen de 10 
en 20 kinderen met hun (groot)ouders in de vieringen aanwezig. Dat is mooi, maar er is ruimte voor 
veel meer kinderen (en grote mensen). Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
In de vieringen vertellen we op een beeldende en uitnodigende manier een bijbelverhaal en delen we brood 
met elkaar. We zoeken altijd maar een manier om kinderen het verhaal te laten beleven en dat heeft effect. 
Na een viering rondom het verhaal van de vrouw die Jezus zalfde, hoorden we bijvoorbeeld dat er ook thuis 
nog goed voor elkaar werd gezorgd door handen met lekkere olie in te smeren. De viering over het mos-
terdzaadje zorgde bovendien voor diverse plantjes op menig vensterbank. 
Tijdens de  kinderkerk in mei, hebben we met elkaar gekeken hoe wij handen en voeten van Jezus kun-
nen zijn. Handen, voeten, benen, armen alles lag in stukken en kinderen konden met elkaar de puzzel aan 
elkaar leggen. Eén van de kinderen zei bij het weggaan: “Dag Jezus in stukken!” 

Komt u met uw (klein)kinderen ook een keer kijken bij de kinderkerk? Op 20 september is het thema “Woor-
den van Liefde”. Hoe klinkt dat mooie woord in verschillende talen? Dat levert vast ook weer ontwapende 
inzichten op. 
De viering van de kinderkerk op 20 september begint om 11 uur in de gymzaal van Cello, van de 
Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. U bent van harte welkom!

Informatieavond eerste communie
Op donderdagavond 1 oktober organiseren we van 20.00 tot 21.30 u. een informatieavond over de eerste 
communie binnen de San Salvatorgemeenschap. Het voorbereidingstraject eerste communie is voor kinde-
ren én hun ouders/verzorgers een mooie manier om te ontdekken wat geloven, bijbelverhalen en het delen 
van brood en wijn betekenen. De informatieavond vindt plaats in het 
gebouw van Cello, van de Eygenweg  1 in ’s-Hertogenbosch.
Tijdens deze informatieavond maakt u kennis met de San Salvatorge-
meenschap, ziet u diverse materialen die worden gebruikt en kunt u de 
nodige vragen stellen. U kunt uw kind ter plekke inschrijven. 
De voorbereiding op de eerste communie bestaat uit zes bijeenkomsten 
op zaterdagochtend. 
De kosten bedragen € 50,-. De kosten mogen echter geen belemmering 
zijn om mee te doen.

De  voorbereidingsbijeenkomsten eerste communie vinden plaats op 
zaterdag 14 november  van 10.00 - 12.00 uur 
zaterdag 12 december  van 10.00 - 12.00 uur
zaterdag   9 januari   van 10.00 - 12.00 uur 
zaterdag 13 februari   van 10.00 - 12.00 uur 
zaterdag 19 maart   van 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 16 april   van 10.00 - 12.00 uur
zondag   17 april om 10.30 uur het 1e Communiefeest

                   Eten in de Schaapskooi    
     

Met smaak en plezier wordt er nog regelmatig gegeten in de Schaapskooi.
De volgende zaterdagen is dit weer mogelijk.
 Dit jaar:     12 september, 24 oktober, 12 december            
 Volgend jaar:     23 januari, 5 maart, 16 april, 28 mei,  9 juli     
Zoals voor de meesten bekend zal zijn, is inschrijven vooraf mogelijk via de 
inschrijflijst die bij Cello ligt. Wij kijken er weer naar uit en heten jullie van harte 
welkom.
Namens het kookteam, Christien van den Boom  tel. 073-6143471
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In oktober 2014 hebben wij (Edwin en Mary, 
ouders van Lilly en Mick) de eerste bijeenkomst 
gehad van de voorbereiding van de eerste com-
munie van onze Mick. Ook Ferran (de andere 
communicant) was daar samen met zijn ouders 
en zusjes.
Samen met pastor Erick en Yvonne hebben we ge-
durende 6 bijeenkomsten liedjes gezongen, gegeten, 
naar mooie verhalen geluisterd, geschilderd en voor-
al ook veel gepraat en gelachen.
Thuis hadden we een werkboekje ‘Door de poort’, 
waarin we met Mick gewerkt hebben. Meestal waren 
de opdrachten goed en leuk om te doen en soms wa-
ren de opdrachten lastig. 
Mick ging nadenken over belangrijke vragen als: 
waar ben je dankbaar voor en “Hoe voelt het als je 
niet mee mag doen”  en helemaal lastig “vergeven”. 
Het mooie boek: “Het begon met licht”  behoorde ook 
tot de voorbereiding. Dit boek staat vol met mooie 
verhalen en tekeningen en is in duidelijke taal ge-
schreven zodat kinderen de verhalen ook echt kun-
nen volgen.
Fijn dat het ook tussen de communicantjes Ferran en 
Mick goed klikte. 
De voorbereiding, die Yvonne Altorf en Erick Mickers 
hadden, was ook altijd top en vooral flexibel als we 
weer eens met een dag of tijdstip moesten schui-
ven…

De viering zelf was een groot feest. Wat zag ik de 
jongens stralen! Dat was genieten met een hoofdlet-
ter G.  
De ruimte was mooi versierd en de zaal vol met men-
sen. Het koor zong het lied van de poorten en Ferran 
en Mick zongen uit volle borst mee (ik heb ze bij alle 
bijeenkomsten niet zo hard mee zien/horen zingen). 
Mooi dat het een dienst was waarin de kinderen sa-
men met Erick stukjes tekst mochten voorlezen.
En goed dat ze dat deden!  
Het brood delen en vooral voor de eerste keer proe-
ven (mmm. smaakt eigenlijk nergens naar) was voor 
de jongens het hoogtepunt. Daarna het brood delen 
met de aanwezigen. Wat was iedereen toch vriende-
lijk naar de communicantjes.  
Aan het einde van de mis had Erick nog een mooi 
boekje van Toon Tellegen, een geweldige schrijver 
overigens! Mooie verhalen van de eekhoorn en de 
mier die zich buigen over allerlei belangrijke levens-
vragen…  
Thuis aangekomen scheen het zonnetje en hebben 
we de dag met vrienden en familie feestelijk kunnen 
afsluiten.
Bij deze wil ik dan ook iedereen bedanken die 
deze dag tot een “mooie blijvende herinnering”  
voor met name Ferran en Mick heeft gemaakt. 

Mary Gillis

Eerste Communie 14 juni 2015

Zegen van onrust van Franciscus 
(ik vermoed  paus Franciscus, maar het kan ook de hl zijn?)

Moge god ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden
halve waarheden en oppervlakkige relaties

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrecht, onderdrukking en uitbuiting van mensen
zodat wij werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede

Moge God ons zegenen met tranen die wij plengen voor hen die lijden aan pijn, verstoting,
honger en oorlog, zodat wij onze handen uitstrekken tot troost

Moge god ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld
zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is
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In het weekend van 5 juli werd aan het eind van de zondagsviering 
in Cello een sculptuur van het gelaat van Jack Snackers onthuld, 
gemaakt door Marie-Louise Wijsmuller op initiatief van Jos Wijs-
muller. Zij heeft een foto van Jack als voorbeeld gebruikt en zich 
laten inspireren door verhalen over Jack Snackers. 
Het wil geen exact beeld van Jack zijn, maar veeleer uitdrukken hoe hij 
was. Jack is geportretteerd als mensen-mens. 
Iemand die bewogen werd door mensen en dienstbaar wilde zijn aan 
hun welzijn. Zoals hij bij zijn priesterwijding al aangaf: 
“ Wij moeten iets brengen van wierookgeur, wat licht in de nacht 
en wat vreugd waar men schreit, zo’n beetje geluk en wat innig-
heid.” 

Als pastor van de sterk groeiende San Salvatorparochie in de zeven-
tiger jaren was er veel werk te doen en Jack kreeg het gevoel vast te 
lopen in doe-dingen. 
Net op tijd ontdekte hij Transcendente Meditatie, zei hij zelf. 
Het dagelijks meditatiemoment -niet naar de wereld luisteren, maar 
naar jezelf - werd steeds belangrijker en liet de zoeker de stap zetten 
van denken naar ervaren.

Hij herkende veel in de teksten van Etty Hillesum en Dag Hammersk-
jold: vooral God in jezelf vinden gaf voor hem een nieuwe diepte aan 
bijbelteksten. Steeds spiritueler werden zijn vieringen, waar sommige 
mensen speciaal voor kwamen.
Mensen waren niet alleen subject van zorg voor Jack; zijn familie was 
erg belangrijk voor hem en hij onderhield de kontakten zorgvuldig.
Maar ook van gesprekken met toevallige voorbijgangers genoot hij, net 
als van de gezellige bezoeken aan vrienden, theater en concerten. Het 
leven was kostbaar en moest genoten worden.

De dood als taboe was voor Jack iets waar hij zich tegen diende te 
verzetten; heel veel energie heeft hij besteed aan het begeleiden van 
stervenden en het organiseren van bijeenkomsten voor rouwenden. 
Daarmee heeft hij zelfs een pagina in de Telegraaf gehaald!                                
Alle mensen waren voor hem gelijkwaardig, vaak gebruikte hij deze 
quote van Ghandi: 
“In iedereen, waar dan ook, moet jij jezelf herkennen. Want in jou 
en in mij, in alle mensen leeft dezelfde, éne God.”
Jack is voor mij een moderne heilige, zonder wierookgeur en wijwater 
–zeker niet zonder fouten en onhebbelijkheden- maar wel een oprecht 
zoekend mens, die de wereld een beetje beter heeft willen achter la-
ten.

Jack Snackers – beeld van een mens

Uiteraard is dit mijn persoonlijk beeld van Jack, mogelijk hebt u heel andere of veel mooiere herinneringen, 
die mogen dan gerust naast elkaar bestaan. Voor dit stukje heb ik vrijmoedig geciteerd uit een schrift met 
persoonlijke aantekeningen dat Jack me heeft toevertrouwd.

Maria van den Dungen
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Wie graag zingt kan natuurlijk lid worden van een van de koren in de 
San Salvatorgemeenschap: dan kom je zeker aan je trekken!  Maar 
voor iedereen die graag zingt, maar zich niet vast wil verbinden aan 
een groep, is er een prachtkans om te genieten van de Lieddag op 
zaterdag 3 oktober, in de St. Maartenskerk in Veldhoven. 

Wie vorig jaar meegezongen heeft met de mani-
festatie rond de 80ste verjaardag van Huub Oos-
terhuis, zal zich ongetwijfeld de fraaie kerk herin-
neren waar we drie keer gerepeteerd hebben. 
De dirigent van toen, Geert Hendrix, zal ook nu 
de liederen instuderen. Zijn enthousiasme en zijn 
kundigheid staan garant voor een inspirerende 
dag en de scheut Vlaamse humor die hij mee-
brengt maakt het feest compleet! 
Ook dit is weer een dag die heerlijke mogelijk-
heden biedt om leden van andere zelfstandige 
groepen te ontmoeten! 

Je kunt je individueel aanmelden door € 15,-- over te maken op bank-
rekening NL 06 RABO 0157070204 t.n.v. SOVE, met vermelding van 
‘Lieddag’ en de naam van degene die de koorpartijen op 3 oktober bij de 
ingang ophaalt.

Je kunt je ook aanmelden met een groepje van 10 deelnemers tegelijk. 
Dan betaal je € 12,50 pp. en moet één persoon € 125,- overmaken en 
op 3 oktober de koorpartijen voor de hele groep ophalen.
Er  is inmiddels een groepje van zeven (of acht) mensen die er heen wil 
gaan. Daar kunnen er dus nog twee (of drie) bij aansluiten. 
Wil je gebruik maken van die mogelijkheid, 
mail dat dan uiterlijk 6 september 
naar cwmverdonk@gmail.com. 
Wie het eerst komt... enz..... !  

Graag tot ziens!  Toos Verdonk

Wie zingen wil....
Uitnodiging voor de Lieddag in Veldhoven

De praktische gegevens op een rijtje: 
De dag wordt georganiseerd door de Stichting ‘Leerhuis en 
Liturgie Brabant’ en SOVE (Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven). 
Het adres van de St. Maartenskerk is Heibocht 10, 5508 VX . 
Bereikbaar vanaf CS  Eindhoven met buslijn 18 of lijn 103.
De kerk gaat open om 9.30. De repetitie van de vierstemmige liederen 
begint om 10.00 uur. 
Na de middagpauze repeteren we door tot 15.45 u.
Dan volgt er een korte vesperdienst waarin de ingestudeerde liederen 
gezongen worden. Koffie en thee zijn inbegrepen, voor een lunchpakketje 
moet je zelf zorgen.
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Tussen de SanSalvator Gemeenschap en Taizé 
zijn veel overeenkomsten. Sinds een vijftal jaren 
is er een actieve Taizégroep in ’s-Hertogenbosch. 
Daarvan maak ik zelf deel uit en ben dus als het 
ware een persoonlijke verbinding tussen Taizé en 
de San Salvator. Daarom wil ik daar graag over 
vertellen.
Taizé is, zoals u weet, die monikkengemeenschap in 
Midden-Frankrijk, waar veel jongeren naar toe komen 
en van waar uit veel sociale actie tot ontplooiing wordt 
gebracht. Er valt verder nog heel veel over te vertel-
len, zeker nu Taizé dit jaar een aantal jubilea te vieren 
heeft.
De Taizé-kloostergemeenschap is iets heel bijzon-
ders, omdat deze is opgericht door een protestantse 
theoloog, op oecumenische basis, dus met klooster-
broeders van verschillenden christelijke herkomsten. 
In 1940 is Frère Roger Schütz met deze leefgemeen-
schap begonnen, die toen tegelijk ook als doel had 
verzoening tot stand te brengen tussen de vijanden 
van die net begonnen Tweede Wereldoorlog. In heel 
eenvoudige omstandigheden in het hart van het klei-
ne dorpje Taizé kwam Frère Roger Schütz met zijn 
medebroeders bijeen om te bidden en een plaats te 
zijn van toevlucht, verzoening en gebed. Ondertus-
sen hielpen zij vluchtelingen, om aan de Nazi’s te 
ontkomen èn bezochten zij Duitse soldaten die krijgs-
gevangen waren gemaakt. Vaak werden deze acties 
voor verzoening naar beide kanten toe niet begrepen 
en oogsten zij zelfs verwijten.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog groeide het 
aantal intredende mannen, maar het werk buiten het 
klooster breidde zich vooral uit naar vele andere plek-
ken in de wereld waar grote nood is. Vaak vestigden 
een aantal broeders zich in een sloppenwijk van mil-
joenensteden in Derde Wereldlanden, om te probe-
ren de sociale en gelovige coherentie te stimuleren.

In de jaren zestig kregen deze jongerenontmoetingen 
natuurlijk een extra impuls en werden verschillende 
grote ’Jongerenconcilies’ in en vanuit Taizé gehou-
den en ontstonden de jaarlijkse grote Europese ont-
moetingen rond de jaarwisseling in een belangrijke 
Europese stad.

Vanuit (ontmoetingen in) Taizé wordt altijd gestimu-
leerd om thuis plaatselijke initiatieven te ontplooien, 
om eigen gebedsvieringen en vredes- en verzoe-
ningsontmoetingen met de ‘allerarmsten’ tot stand te 
brengen. Zo startten ongeveer vijf jaar geleden een 
paar Bossche prostestanten en katholieken twee-
maandelijkse gebedsvieringen, aanvankelijk in de 
Grote Kerk, later ook in de Sint-Cathrien, nog later 
ook maandelijkse. Dat gaat nog steeds door tot op de 
dag van vandaag. Inmiddels is er een soort sturende 
werkgroep van zo’n vijf mensen die dit coördineert 
en ook neemt deze werkgroep initiatieven voor reizen 
naar Taizé.

Liturgisch en muzikaal blijven deze vieringen eenvou-
dig. Wat wordt voorbereid is de keuze van een thema, 
passend bij een lezing uit het evangelie en een ge-
schikte Psalmtekst als gezongen Alleluia-gebed; wie 
het openingswoord en wie het slotgebed samenstelt 
en uitspreek èn de keuze van een tiental Taizé-liede-
ren, die verspreid in de viering staan ingepland. 
Van die liederen kent u er een paar, die wij ook in de 
San Salvator zingen: meestal zijn ze kort en eenvou-
dig van tekst èn melodiek en worden ze gezongen 
met vele herhalingen. Zo ontstaat in deze vieringen 
een meditatieve sfeer en werking, waarbij meestal de 
inhoud van de tekst in je innerlijk naar binnen gaat, 
soms heel diep . .    >>>

Taizé en/in Den Bosch
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>>>
Tenslotte wil ik nog even uw aandacht vestigen op die eerder genoemde jubilea. 
Nu in 2015 is het 100 jaar geleden dat Frère Roger werd geboren, is het 75 jaar geleden dat de Taizé-ge-
meenschap werd gesticht en is het 10 jaar geleden dat Frère Roger werd vermoord. Deze aanleidingen heb-
ben er samen voor gezorgd dat er speciale vieringen in Taizé waren en een groot congres voor theologen 
over de betekenis van Taizé, een uitgebreide bijeenkomst van jonge mensen die een ‘religieuze roeping’ 
hebben en een congres over de muziek van Taizé.

Wij van de werkgroep ‘Taize in Den Bosch’ houden in dit kader ook onze eigen 
jubileum-viering voor Zuid-Nederland. Deze gaat plaatsvinden op zaterdag 3 oktober aanstaande in 
de Grote Kerk (Kerkplein-Kerkstraat) om 16.00 uur. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd en het 
belooft een heel mooie en inspirerende viering te worden, waaraan ieder die redelijk kan zingen ook 
in het koor mag deelnemen. Zie voor deze jubileum-viering op http://www.taizeindenbosch.nl/word-
press/jubileumviering.

Verder zullen we blijven samenkomen op de vast momenten op de vierde vrijdag van de maand, om 19.00 
uur, in de Grote Kerk in de maanden rond de winter en in de Sint-Jan in de maanden rond de zomer. Hiervoor 
kun je gewoon op de homepage van diezelfde site terecht (http://www.taizeindenbosch.nl)

Als je meer over Taizé wilt weten, mag je dat natuurlijk ook gewoon aan mij komen vragen.

Marcel van der Maeden

Voor de schrijnende noodsituatie waarin  de boot-
vluchtelingen in Griekenland worden opgevangen 
zamelt de San Salvator geld in. 
Er is een tweetal initiatieven van mensen die ter 
plaatse werken en elke dag in de weer zijn om de 
allereerste levensomstandigheden iets menselijker 
te maken. In de vieringen van 28 en 29 augustus is 
er door de werkgroep Wereldwijd aandacht voor 
gevraagd. Er is een brief met uitgebreide informa-
tie beschikbaar. 

 
Twee mogelijkheden om geld over te maken zijn:
- naar Elly en Sjanet, PTW Bens NL 27 INGB 0004610138 ovv actie bootvluchtelingen Lesbos
- naar Stichting Hulpactie Bootvluchtelingen NL 97 RBRB0918932637.

Voor hen is de eindeloze zee een beeld van een ander verlangen.
Van de weg naar vrijheid, vol van gevaren.

oproep werkgroep wereldwijd
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Vieringen San Salvatorgemeenschap 
in het Dagcentrum Cello, 
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 -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 4 oktober

AGENDA

Zaterdag 12 september 13.30 uur 
 Start cursus Omgaan met levensvragen/Cello    
Zaterdag 12 september 17.00 uur 
 Eten in de Schaapskooi    
Zondag 20 september 11.00 uur 
 Kinderkerk   Gymzaal van Cello    
Dinsdag 22 september 20.00 uur 
 Oecumenisch atelier ‘Is er leven na de dood?’ 
 Molukse Evangelische kerk Sjalom, Ploossche Hof
Donderdag 24 september 19.30 uur    
 Vredesweek, lezing Geweldloos Verzet  Wederkomstkerk
Zondag 27 september 11.30 uur 
 Bijeenkomst voor nieuwe leden/Cello    
Woensdag 30 september 20.00 uur 
 Bijbelse ontdekavond/Cello    
Donderdag 1 oktober 20.00 uur 
 Eerste communie, informatieavond/Cello    
Zaterdag 10 oktober 10.00 uur 
 Kledinginzameling/Cello    
Maandag 19 oktober  
 Zin in film  Verkadefabriek
Zaterdag 24 oktober
 Eten in de Schaapskooi    
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur 
 Allerzielenviering/Cello    
Maandag 2 november Zin in omdenken/Cello    

Vrijdag 13 november Dienstenveiling/Cello  

Noodfonds Vakantie-actie
Dankzij de vele bijdragen aan de Vakantie-actie hebben we ook 
dit jaar weer veel mensen heel blij kunnen 
maken. Dat dit niet zo maar een veronderstelling is, bleek uit 
een bericht van de maatschappelijk werkers, die 
de uitdeling verzorgden. De slotzin ervan luidt: mensen van het 
Noodfonds heel hartelijk dank!!!
Er hebben ruim veertig zonnestraaltjes mogen schijnen, maar 
die hebben in veel gevallen ook kleine en grotere gezinnen ver-
warmd. Financieel is de actie voor dit jaar nog niet afgerond: in 
de volgende Salvatoriaan ontvangt u daarover informatie.

Voor de Kinderkerk zijn we op zoek naar een projectietafel. 
Heeft u misschien nog een projectietafel op zolder staan die u 
niet meer gebruikt? 
De kinderkerk zou er heel blij mee zijn. 
U kunt een mailtje sturen naar info@sansalvatorgemeen-
schap.nl of even bellen naar 06 486 45507

haar buik vol vlinder
fladdert ze
zo graag
naar waar de wind haar draagt

vandaag vliegt ze niet
haar vleugels slaan haar hartslag lam

haar hoofd vol vrijheid verstikt haar vlucht
morgen zal ze vliegen als de wind

vandaag vliegt ze niet
ze vlucht

Berdie Bartels




