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verlangen

‘Verlangen is het woord dat met ons meegaat
door de adventstijd heen, als een leidraad voor
de periode waarin we uitzien naar het ontvangen
van het licht in de kerstnacht.’
Dit was de eerste zin van het openingsartikel van
deze Salvatoriaan. Maar dat artikel is herschreven,
want de gebeurtenissen om ons heen bepalen ons
veel meer tot wat er vandaag is. Een vredige kerst
is in een ander licht komen te staan.
De terreuraanslagen van de afgelopen tijd
hebben onze wereld veranderd. Op vrijdagavond
13 november was er de dienstenveiling van de
gemeenschap. Het was een warme, gezellige avond
met veel onderlinge betrokkenheid, en tegelijkertijd
was er bij thuiskomst het nieuws van de aanslagen
in Parijs.
Zo’n tegenstrijdigheid. Fijn dat we in de zaterdagen zondagvieringen bij elkaar waren en in alle
eenvoud een kaarsje brandden en konden bidden
voor de slachtoffers van het geweld in de wereld.
Voor deze Salvatoriaan lag een verhaal klaar over
‘verlangen’, over op zoek gaan naar je diepste
verlangen, over op weg gaan en uitzien naar het
licht.
Maar op de redactievergadering keken we naar een
filmpje op het NOS journaal. Misschien hebt u het
ook gezien. Een vader met zijn zoontje in Parijs die
spreken over de aanslagen. De jongen heeft angst
voor de pistolen van de gemeneriken, ‘ils sont très
très méchants, papa’ ‘ze zijn heel heel slecht, papa’,
en zijn vader laat zien dat bloemen en kaarsen een
antwoord zijn op deze slechtheid.
Een vader met zijn zoon op de arm, zoekend naar
het licht tegenover de duisternis.
Ik zie het beeld van een eigentijdse madonna met
het kind op de arm.

Mijn verlangen is niet meer een uitzien naar het licht
maar een dringende oproep om mildheid te zoeken
en licht te brengen tegen de verharding in.
Licht zoeken en licht brengen kunnen we in onze
gemeenschap doen door samen op te trekken.
Voor mensen die eenzaam zijn of het financieel
moeilijk hebben is er die mooie jaarlijkse kerstactie.
Het verlangen naar ontmoeting brengt u misschien
naar de koffieochtend in de Schijvenloods, voor een
praatje naar de Schaapskooi of naar de wandeling
van Zin. Het prachtige verhaal van de engel Gabriel
en Maria zal klinken op de mooiste bijbelavond.
Of misschien leest u thuis over het ingewikkelde
maar intense verlangen naar wereldvrede van
Mitri Raheb. Samen met de vluchtelingen kunt
een adventsmaaltijd of een oliebollenfeest vieren.
Zij verlangen naar een veilige plek en warme
ontmoeting terwijl ze vol van zorgen zijn over de
kinderen, de partners, de ouders die nog in de
puinhopen van Syrië hun leven proberen te leiden.
In de vieringen van de adventstijd zal het woord
‘verlangen’ steeds met ons meegaan. We zullen
meebewegen met wat er om ons heen gebeurt.
We beginnen gewoon met één kaars op de eerste
advent en groeien zo langzaam naar kerst.
Dat wij elkaar mogen vinden en ontmoeten in het
licht van de Levende.

Een goede advents- en
kersttijd gewenst namens
het pastoraatsteam,
Mignon van Bokhoven.
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Ontmoetingen
met vluchtelingen

Oliebollenfeest

Na de aanslagen in Parijs voel ik me alleen
nog maar vastbeslotener om vluchtelingen te
ontmoeten en ik merk dat dit voor veel mensen
binnen onze gemeenschap geldt.
Het geweld maakt dat we nog meer onze dromen
van vrede willen delen.
Een aantal mensen binnen onze gemeenschap
geeft inmiddels Nederlandse les op het centrum.
Daarnaast is er weer een ontmoetingsfeest
geweest, waarbij we aanwezig waren.
Vanuit het overleg van mensen van verschillende
kerken, kwamen twee nieuwe initiatieven naar
voren:
Een maaltijd samen met een aantal vluchtelingen
in de eigen kerk en een oliebollenfeest op het
centrum. Omdat de ideeën nog vers zijn, staat
nog niet alles precies vast.

Maaltijd met vluchtelingen in Cello

Op zondag
13 december is
er een oliebollenfeest op het
centrum van
Rosmalen.
We zoeken dus
ook oliebollenbakkers en mensen die ze eventueel willen
wegbrengen. Wanneer, op zaterdag of zondag,
moet nog afgesproken worden op het centrum.
U hoort meer van deze twee initiatieven, maar
laat nu al weten of u mee wilt doen, liefst per
email
(gepkekerssen@hetnet.nl) maar het mag ook
per telefoon (0487-572579).
En mocht u nog een ongebruikte fiets in de
schuur of kelder hebben staan, laat het me
weten. De vluchtelingen zijn er blij mee.
Gepke Kerssen, lid van het Pastoraatsteam

Op 8 december vanaf 17.00 uur
organiseren we een maaltijd voor de
vluchtelingen in Cello. Daar kunnen we
niet koken dus zullen de koks, die we
hopen te vinden, thuis moeten koken.
Omdat de meeste gasten moslim zullen
zijn: geen varkensvlees.
Naast koks zoeken we mensen
die de ruimte klaar willen zetten en
willen opruimen en chauffeurs om de
vluchtelingen op te halen en weer terug
te brengen.
Musici zijn natuurlijk ook welkom.

Vrede zij met u

(كيلع مالسلا
Peace be with you
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Update vanuit Lesbos
Eind augustus vroegen we uw aandacht voor de schrijnende situatie van vluchtelingen op het Griekse
eiland Lesbos. Twee Nederlandse vrouwen, Elly en Sjanet, zijn samen met andere vrijwilligers begonnen
met hulp bieden aan de vluchtelingen. Veel mensen uit onze gemeenschap hebben het werk van beide
vrouwen financieel ondersteund.
In oktober waren beide vrouwen in Nederland en zij waren onze gast tijdens onze ZIN in film-avond in de
Verkadefabriek. De film Welcome die op het programma stond, ging over vluchtelingen in Calais. Dit thema
sloot prachtig aan bij het werk van deze twee vrouwen. Na de film was er de mogelijkheid om met Elly en
Sjanet kennis te maken.
Inmiddels zijn Elly en Sjanet weer terug naar Lesbos, waar ondanks de verslechterde omstandigheden,
nog dagelijks vluchtelingen de gevaarlijke oversteek wagen. Inmiddels lijkt de officiële hulpverlening wel
wat beter te lopen. Met alle donaties, die Elly en Sjanet ontvangen, richten zij zich op twee speerpunten:
voedsel en medicijnen.
Dagelijks wordt er door vrijwilligers gekookt in de vluchtelingenkampen. Vaak staan er honderden mensen
in de rij. Daarnaast worden de donaties gebruikt om medicijnen te kopen. Hiervoor wordt samengewerkt
met organisatie Doctors of the World.
In een Facebook-berichtje laat Sjanet weten dat er nog steeds veel boten aankomen. Het blijft spannend
wat er de komende maanden gaat gebeuren met de vluchtelingenstroom. Dankzij de financiële
ondersteuning van vrienden, familie en mensen zoals wij kunnen zij daar de broodnodige ondersteuning
geven.
Tijdens onze filmavond lieten Elly en Sjanet weten dat zij onder de indruk waren van de enorme steun
die zij vanuit onze gemeenschap kregen. Beide vrouwen bedankten ons als gemeenschap en zeiden
herhaaldelijk “Wat bijzonder dat jullie dit als geloofsgemeenschap oppakken! Nooit gedacht dat wij vanuit
kerkelijke hoek zoveel ondersteuning zouden krijgen.”
Wie het werk van deze vrouwen financieel wil ondersteunen, kan een bedrag overmaken op
rekeningnummer NL27 INGB 0004 6101 38 ten name van PTW Bens,
onder vermelding van “hulp vluchtelingen winter Lesbos”.
Franneke Hoeks
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De Dienstenveiling
Vrijdag de 13e. Is dat nu een ongeluksdag en is dat
vragen om problemen? Weet U het? Wat ik in ieder
geval weet is dat de vierde dienstenveiling een
mega succes is geweest. Het overtrof de stoutste
verwachtingen. Kunnen we dat ooit nog verbeteren?
Wie het weet mag het zeggen.
Het is inmiddels vrijdagavond de 13e en ik ben bij
de randen van de avond aanbeland als ik thuis
neerplof op de bank. Een goed glas wijn omdat
het leven te kort is om slechte wijn te drinken zal
ik maar zeggen. Ik word direct geconfronteerd met
de verschrikkelijke waanzin van de dag in Parijs. Ik
kan het niet loslaten. De beelden branden door mijn
tranen heen op mijn netvlies Toch maar weer even
terug naar de dienstenveiling. De glimlach komt
weer even terug.
Ik overdenk de middag van de voorbereiding, de
avond zelf en kom maar tot een conclusie. We
zijn te gek en toch wel erg betrokken bij onze
geloofsgemeenschap.

Een korte terugblik
Vrijdagmiddag 14.00 uur. De hartverwarmende
ontvangst bij Ria met koffie, thee en allerlei lekkers.
De geur van warme banketstaaf zorgt voor een
aangenaam gevoel. Ik tast maar toe want Ria met al
dat lekkers laten zitten is niet zo netjes. Ik ben een
sociale eter.
We spreken de kavels door en bepalen de
minimale prijs. Even een poule waarbij het opvalt
dat we allemaal denken ( of hopen misschien)
dat de opbrengst boven de € 8.000,00 uitkomt.
Voorspellende gaven zal ik maar zeggen.

Vanaf 16.45 uur Cello inrichten, snel een broodje
eten en gelukkig alle drie de soepen kunnen
nuttigen. Wat was de catering toch weer geweldig
geregeld. De koffiezetters, broodjessmeerders,
appelinpakkers, soepopscheppers en -makers,
wijnschenkers, afwassers, schoonmakers allemaal
reuze bedankt.
Vrijdagavond 18.00 uur.
Na een korte introductie en nog even wat uitleg van
huishoudelijke regels geef ik het woord met groot
plezier aan onze veilingmeester Leo Soeters. De
eerste grap is snel gemaakt. Als vanouds weet hij
te prikkelen, te boeien, te enthousiasmeren en ook
aan te smeren. De lachsalvo’s ontbreken ook niet.
We hebben weer gratis cabaret.
De avond loopt geweldig en de opbrengst overtreft
onze stoutste verwachtingen. De prachtige
mandalakaarten van Frits Bakker vinden ook gretig
aftrek. Bijna € 350,00. Een loterij met leuke prijzen
die allemaal op een goede plek terechtkomen. Twee
glas-in-loodramen vormden naar mijn bescheiden
mening toch wel een mooi hoogtepunt op deze
geweldige avond.
Na afloop bloemen voor Leo en ook voor Karien die
de werkgroep gaat verlaten. Lieve Karien dank je
wel voor alle inspanningen van de afgelopen jaren
en kom volgend jaar maar meebieden.
Laat ik dit podium maar meteen gebruiken om een
oproep te doen voor iemand die onze werkgroep
kan komen versterken. Ben je iemand die goed is in
verbindingen leggen en maken dan ben je van harte
welkom. De beloning is een geweldige avond en
een voldaan gevoel. Wat wil je nog meer.

Tot slot
We zijn een levende inspirerende en
hartverwarmende geloofsgemeenschap. Toen ik
zaterdagochtend 14 november Cello binnenstapte
om met mijn lieve kleindochter Julia naar de
voorbereiding van de 1e communie te gaan, werd ik
weer geraakt door dat hartverwarmende gevoel erbij
te mogen zijn.
Namens de werkgroep dienstenveiling
Cees van Hoof
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De 10 mooiste bijbelverhalen van Den Bosch

				Op nummer 8 staat…..
In de maand november staat het verhaal van Maria en de engel centraal. Verschillende kerken
organiseren activiteiten rondom dit verhaal. Deze maand worden er in ’s-Hertogenbosch diverse
kerkdiensten, kinderactiviteiten of bijeenkomsten rondom dit verhaal georganiseerd.
Op www.de10mooistebijbelverhalenvandenbosch.nl worden alle activiteiten verzameld.
Ontdekavond op donderdag 3 december
Als gemeenschap organiseren we bijbelse ontdekavonden rondom verhalen uit de top 10 van mooiste
bijbelverhalen. We hebben nu twee inspirerende ontdekavonden achter de rug. Eén over het verhaal van
David en Goliath en één over het verhaal van Mozes in het
mandje. Een ontdekavond openen we met een prikkelende
vraag. Op de David en Goliath avond was dat bijvoorbeeld:
waar ziet u reusachtig tegen op? Vervolgens laten we de
tekst van die oude verhalen spreken om daarna door te
praten over wat deze verhalen ons te zeggen hebben. Juist
het delen van de persoonlijke ervaringen laat zien dat deze
oude woorden van alle tijden zijn. We zoeken bij ieder
verhaal beelden of een lied wat het verhaal nog een extra
dimensie geeft.
Op donderdag 3 december staat er weer een
ontdekavond op de agenda. Het verhaal van Maria en
de engel staat dan centraal. Er is geen Bijbelkennis
nodig, alleen een open en nieuwsgierige houding. Laat
je verrassen en kom kijken wat er in dit verhaal voor
jou te ontdekken valt.
De avond vindt plaats in Cello, Van der Eygenweg 1. We
beginnen om 20.00 uur en 21.30 sluiten we de avond af.

Dag van de dialoog
Op 10 november organiseerden we als San Salvatorgemeenschap een dialoogtafel in het kader
van de dag van de dialoog. Het doel van de dag van de dialoog is om mensen met verschillende
achtergronden met elkaar in contact te brengen en ideeën en inzichten uit te wisselen.
Dit jaar was het thema: open en gastvrij. Op ruim 30 plekken in de stad gingen mensen met elkaar
aan tafel.
Rond onze San Salvator dialoog tafel zaten we met acht vrouwen. Wat is het bijzonder om te eten met
mensen die je niet kent en dan met elkaar in gesprek te gaan over wat gastvrijheid voor jou betekent. Er
werd volop gedroomd over hoe een gastvrije samenleving eruit zou zien. Er werd gesproken over flats,
straten en wijken waarin mensen weer een beroep kunnen doen op elkaar voor de grote en kleine dingen
in het leven. We droomden van een stad waarin we met zijn allen zorgen dat moeilijke doelgroepen zoals
dak- en thuislozen, maar ook vluchtelingen een plek vinden. Een concreet idee dat kwam bovendrijven,
was de organisatie van een Bossche picknickdag. Picknicken is een mooie manier om mensen te
ontmoeten. Alle dromen en ideeën worden verzameld en gepresenteerd op de afsluitende bijeenkomst op
29 november.
Meer informatie is te vinden op www.s-hertogenboschindialoog.nl
Franneke Hoeks
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ZIN IN....ZINGEN !?

ZIN IN....FILM !?

Op vrijdag 27 november gaan we weer mantra
zingen bij Annet Vervoort in ’t Hurns Kerkje,
Dorpsplein 14, Hurwenen. Om 19.30 verzamelen
we voor Cello en gaan dan met de auto naar
Hurwenen. De kosten voor deze avond zijn 8 euro,
ter plekke 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 Franneke
Hoeks (sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.
nl). Geef je in je mailtje ook even aan of je eventueel
wilt rijden die avond

Komend jaar gaan we door met onze filmavonden
in de Verkadefabriek. Maandag 18 januari gaan we
kijken naar Another Year, van regisseur Mike Leigh.
In Another Year staat het gelukkige echtpaar Tom
en Gerri centraal. De twee zijn al jarenlang gelukkig
getrouwd, hebben een lieve zoon die nog regelmatig

ZIN IN....WANDELEN !?
Zondag 13 december organiseert de werkgroep
ZIN een bezinningswandeling. Na onze viering
vertrekken we rond 12.15 vanuit Cello. Er is
gelegenheid om na de viering onze meegebrachte
boterhammen op te eten. Tijdens de wandeling
wordt u uitgedaagd na te denken over het thema
verlangen.
De wandeling past daarmee mooi in het thema van
onze advent.
Na afloop van de wandeling is er een glaasje
glühwein en praten we na.

op bezoek komt en hebben eigenlijk niets te klagen.
De film volgt hen een jaar lang en dan vooral in de
interacties met familie en vrienden.
De film begint om 19.00 uur in de Verkadefabriek.
Het thema van deze avond is ‘Weer een jaar
voorbij’. De film zal kort worden ingeleid en
natuurlijk is er na afloop gelegenheid om met elkaar
na te praten in het VFcafé. Kaartjes zijn te bestellen
aan de kassa van de Verkadefabriek, telefonisch
via 073-6818160 of online te reserveren op www.
verkadefabriek.nl.

Koffieochtenden
Graag wil ik een verslagje maken van de gezellige, bij velen bekende, koffieochtend.
Al vele jaren komen in de Schijvenloods van het
Fort gezellige mensen bijeen voor een lekker kopje
koffie.
Dit kopje koffie wordt beurtelings geschonken door
een groepje gastvrouwen en een heer!
Mensen die graag een ander willen ontmoeten
en een praatje willen maken, allen zijn meer dan
welkom op de eerste woensdag van de maand van
10.00uur tot 12.00 uur.

Er wordt over van alles en nog wat gepraat en zeker
zo belangrijk ook naar elkaar geluisterd. Er is een
fijne sfeer die een ieder zal aanspreken en al vaak
heeft aangesproken.
Al bijna 14 jaar komen we bij elkaar, eerst in het
parochiehuis van de San Salvator, daarna op het
huidige adres aan de Ketsheuvel!...wij hopen dat er
nog vele jaren mensen bij elkaar komen voor een
fijne ochtend!
Hopelijk voelt u zich aangesproken om te komen
voor een gezellig praatje, een ander persoon
buiten de eigen kring te ontmoeten of zomaar uit
nieuwsgierigheid!
Ook namens Maria Hoitink, Ineke Donker,
Godelieve Stuyven, Mieke Theunissen, Mies Klamer
en Jeanne Holtus,
Fred Holtus, coőrdinator van de koffieochtend groep
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Overzicht van vieringen in de advents- en kersttijd
28-29 november

Eerste zondag van de advent
‘In verlangen uitzien’

Voorganger Erick Mickers
Koor de Cantorij

5-6 december

Tweede zondag van de advent
‘In verlangen voorbereiden’

Voorganger John Parker
Koor Melodiek

12-13 december

Derde zondag van de advent
‘In verlangen vertrouwen’

Voorganger Maria van den Dungen
Koor de Cantorij

19-20 december

Vierde zondag van de advent
‘In verlangen aanvoelen’

Voorganger Ed Andriessen
Koor Melodiek

17.30 uur

Kinderkerk: Herdertjesviering

Voorgangers Erick Mickers en
Franneke Hoeks

19.00 uur

Kerstavond
‘In verlangen ontvangen’

Voorganger John Parker
Koor de Cantorij

21.00 uur

Kerstavond
‘In verlangen ontvangen’

Voorganger John Parker
Koor Melodiek

10.30 uur

Eerste Kerstdag
‘In verlangen ontmoeten’

Voorganger Martien van Stiphout
Koor de Cantorij

24 december

25 december
26 december

geen viering

27 december

10.30 uur

Zondag na Kerst
‘In verlangen zien’

Voorganger Erick Mickers

31 december

19.00 uur

Oudejaarsavond
‘Durven verlangen’

Verzorgd door pastoraatsteam
Koor de Cantorij

Epifanie
‘In verlangen op weg’

Voorganger Gepke Kerssen
Koor de Cantorij

2-3 januari 2016

RATATOUILLE

Benefietconcert ten bate van de San Salvatorgemeenschap
Ook volgend jaar, ons eerste lustrumjaar, vindt er weer een benefietconcert plaats ten bate van de

San Salvatorgemeenschap en wel op zondag 10 april, de tweede zondag na Pasen.
“Plan ‘m vrij en wees d’r bij!” zoals een gevleugeld Oeteldonks gezegde luidt.
Locatie: Dagcentrum Eygenweg, van der Eygenweg 1, ‘s-Hertogenbosch. Aanvangstijd 12.30 u...
Degenen onder ons, die graag een muzikale bijdrage willen leveren of die namen van mogelijke
artiesten kenbaar willen maken, worden van harte
uitgenodigd om contact op te nemen met de organisatoren:
Frans Mettes, fransmettes@hotmail.com, 073-6421941
Hans Waegemakers, waegem@home.nl, 073-6400946
Jan Wijgers, janwijgers@gmail.com, 073 - 6415370
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Gelezen
'Op het hoogtepunt van de Romeinse bezetting
riepen de engelen vrede op aarde uit.' Een
willekeurig zinnetje uit het boek van Mitri Raheb;
'Geloven onder bezetting; Een Palestijnse
theologie van verzet en hoop.'
Met Kerstmis 2015 lijkt deze oproep helaas steeds
meer ijdele hoop. Toch wil Raheb (1962) die hoop,
die bijbelse hoop op vrede, levend houden. ' Hoop
is de kracht om gefocust te blijven op het grotere
visioen, terwijl ondertussen vaak onopvallende
kleine stappen gezet worden in de richting van
die toekomst.' Raheb werkt daaraan als luthers
predikant in Betlehem. Met zijn theologisch werk
wil hij niet alleen zijn christelijke mede- Palestijnen
bemoedigen, maar ook westerse christenen en
theologen van na de Holocaust wakker schudden.
Hij verwijt hen dat ze zich wel kritisch uitlaten over
anti- semitisme, maar niet over zionisme.
Mijn ouders reageerden instemmend toen in
1948 de staat Israël werd opgericht. Eindelijk
gerechtigheid voor de Joden! Een volk dat lange
tijd zonder land was, mocht gaan wonen in een
land zonder volk. De weinige mensen die er toch
woonden, hoorden er eigenlijk niet thuis. Pas
veel later kreeg ik door dat er geen sprake was
van een zo goed als leeg land en dat veel van de
oorspronkelijke bewoners voor de keuze stonden
om óf te vertrekken met weinig kans op terugkeer óf
als tweederangsburgers behandeld te worden. Maar
ergens bleef toch iets hangen van 'het beloofde
land'. De Joden waren er door de Romeinen
uitgezet. Maar ik vond wel, dat nu zij terug waren
humaan moesten omgaan met de 'vreemdelingen'
die er woonden, dat wil zeggen met de Palestijnen.
Dat waren zij aan hun joods- bijbelse traditie
verplicht.
En dan lees ik de eerste zin uit het boek van Raheb:
'Jezus was een Palestijnse Jood uit het MiddenOosten.' Palestijnen zijn geen afstammelingen van
de bijbelse Kanaänieten, zoals velen denken. Zij zijn
niet de tegenpool van Joden die zich identificeren
met de Israëlieten. Palestijnen zijn erfgenamen van
de gehele geschiedenis van Palestina/Israël. Hun
voorouders zijn zowel Kanaänieten als Israëlieten,
en voormalige bezetters die na de val van het
regime in de regio bleven hangen. Al lezend komen

steeds meer vragen bij me op. Hebben Joden het
alleenrecht op het beloofde land, op dát land? En
wat betekent 'beloofde land' eigenlijk in de oude
bijbelse verhalen? Palestina is altijd een bufferzone
geweest tussen de grote imperia, een gebied waar
oorlogen werden uitgevochten en verschillende
groeperingen tegen elkaar werden uitgespeeld. Het
werd bezet door opeenvolgende grootmachten,
waarvan Israël de laatste is. Periodes van
onafhankelijkheid waren slechts kortdurende
onderbrekingen van bezettingssituaties. Horen dan
niet al die erfgenamen thuis in het beloofde land?
Raheb plaatst de bijbel op een radicale manier
terug in zijn context: Palestina. Het is een boek van
verzet tegen grootmachten, waarin mensen, vanuit
de ellende van de overheersing, steeds wanhopig
de vraag stellen: 'Waar bent u ,God?' Het volk van
Palestina was in staat daarop een uniek antwoord
te geven. Hun God was geen overwinnende God
die paste in een succesvol imperium, maar een God
die te vinden was waar niemand hem verwachtte,
bij 'de mensen van het land'. Niet bij de bezetters
en de bezittende klasse, maar bij de zachtmoedigen
zonder land, de gewone dorpelingen. Hun verzet
was dat zij doorgingen met leven en telkens weer
opbouwden wat bezetters afbraken. Geen van
de machtige rijken is in staat geweest het gebied
eeuwig te bezetten. Israël zal daarin niet anders zijn
dan de imperia uit het verleden.
Ik moet toegeven dat ik nog niet alle 'ins' en 'outs'
van het boek doorheb. Dat is zeker niet omdat
Raheb moeilijk schrijft, maar omdat de 'Palestijnse
kwestie' een ingewikkelde geopolitieke zaak is ,
waarbij de bijbel gebruikt wordt om het eigen gelijk
te bevestigen. Bovendien draag ik zelf binnen de
discussie Israël- Palestina een verleden mee dat
niet vrij is van vooroordelen.
Hoogleraar Erik Borgman schreef een lovend
voorwoord bij dit boek, maar hij kraakte ook enkele
kritische noten, zoals de uitsluitend negatieve
houding van Raheb ten aanzien van de westerse
post-holocausttheologie. Rahebs boek is een
discussie meer dan waard. Maar laten we eerst
maar eens goed naar hem luisteren.
(Ingezonden door Ton van Iersel)

Mitri Raheb, Geloven onder bezetting. Een Palestijnse theologie van verzet en hoop;
Met een inleiding van Erik Borgman, uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer,2015.
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Heeft u ook een boek gelezen waarvan u denkt:”Dit boek zouden meer mensen moeten lezen”?
Dan kunt u dat sturen naar onze redactie. Onder vermelding van 'rubriek gelezen'.

Verlangen is dromen. . . .

Het thema voor de Kersttijd is dit jaar: Verlangen.
Je kunt terugverlangen naar kerstvieringen van vroeger, maar je kunt ook verlangend uitkijken naar wat
Kerstmis dit jaar voor jou in petto heeft.
Beide aspecten hebben iets van “dromen”. Dromen kan heel fijn zijn, maar als je ziek of eenzaam bent of als
de financiële zorgen je boven het hoofd groeien, dan kunnen die dromen wel eens heel anders uitpakken.
Wij willen met onze kerstactie een heel klein beetje bijdragen aan een mooie kerstdroom voor mensen, die
dit jaar een steuntje in de rug kunnen gebruiken, door hen met een kerstpakket te verrassen.
We werken hierbij samen met Juvans, afdeling Maatschappelijk Werk Den Bosch-Noord.
Het geeft je altijd een goed gevoel om iets te bedenken waarmee je een ander blij zou kunnen maken, maar
dan moet je wel iets van die persoon weten. Wij werken uiteraard anoniem, maar als je laat weten dat je
mee wilt doen, krijg je wat gegevens onder nummer, zodat de privacy van de ontvanger gewaarborgd blijft.
Mogen we dit jaar op je rekenen?
Meld je vóór 27 november aan met naam, adres en
telefoonnummer op ons e-mailadres.
(kerstactiesansalvator.ib@gmail.com)
of telefonisch tussen 9:30 en 11:30 uur
op “de Schaapskooi” (06 48645507)
Iemand van de werkgroep neemt dan contact met je op met
nadere gegevens.
Niet iedereen is in de gelegenheid om zelf een pakket te maken.
Je kunt de kerstactie financieel steunen door een bijdrage over te
maken naar banknummer
NL 20 INGB 0008254166
t.n.v. Kerstactie San Salvator Den Bosch
en de werkgroep zorgt voor een pakket op maat.
Alvast bedankt!

Abraham Bloemaert ± 1590

Kerst(m)is….
Kerstevent op het kerkplein
Het Beraad van Kerken en het project de 10 mooiste bijbelverhalen van ’s-Hertogenbosch organiseren
op dinsdag 22 december een kerstevent op het kerkplein in het centrum van de stad.
Van 16.00 tot 20.00 u. is er in en rondom de Grote Kerk van alles te doen. In tableaux vivants wordt het
kerstverhaal uitgebeeld. Niet verklappen: het kerstverhaal staat op nummer 7 in de top 10 van mooiste
bijbelverhalen.
Daarnaast kunnen mensen in de Grote Kerk een kaarsje opsteken, wordt er stil gestaan bij mensen voor
wie kerst niet vanzelfsprekend mooie dagen zijn en komt David Savage zingen.
Om 19.30 u. wordt het kerstevent afgesloten met een Kerst-sing-a-long.
Het belooft een mooie, inspirerende middag te worden waarbij we als gezamenlijke kerken samen
optrekken.
Voor dit event zoeken we nog helpende handen. Wil jij meehelpen met de tableaux vivants, kaarsjes
uitdelen, een luisterend oor bieden aan mensen in de kerk of om 19.30 u. lekker mee komen zingen?
Stuur een mailtje naar Franneke Hoeks (sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl).
													>>>
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MIJN VERLANGLIJSTJE …
Dit lijstje met mijn grootste wensen
begint met liefde voor alle mensen

De Schaapskooi als ontmoetingsplek, dat zouden
we graag willen. Natuurlijk kunt u elke dag van
9.30 uur tot 11.30 uur bij ons terecht. Maar iedere
donderdagochtend is er om 10.00 uur koffie
met een praatje.We zouden het erg leuk vinden
als u eens langskwam. De gastvrouwen van de
Schaapskooi.
Trudie van Lexmond
Namens de gastvrouwen van de Schaapskooi.

Door de poort

Julia, Floor en Mijke zijn 14 november gestart met
de voorbereiding van de Eerste
Communie. Tijdens de eerste
bijeenkomst hebben we verteld
over onze namen en onze doop.
Iedere bijeenkomst zingen we
liedjes, luisteren we naar verhalen
en gaan we steeds door een
andere poort. Deze keer was dat
de poort van alle mensen, een
poort vol met foto’s van mensen.
Zo gaan we samen ontdekken
wat geloven betekent. Deze
eerste bijeenkomst hebben we
goed naar onszelf gekeken en
mooie zelfportretten geschilderd.
Natuurlijk mochten onze namen
daarop niet ontbreken. Op de
vraag wat was het leukste van
deze ochtend werd door de drie
meiden geroepen: “De liedjes, het
schilderen én de pepernoten!”
Franneke Hoeks

Kledinginzameling

dat wij als kinderen door het leven
gaan,
oprecht, puur en spontaan
dat mensen blijven vertrouwen
dat wij van elkaar kunnen houden
dat mensen willen delen,
nooit meer armoe voor zo velen
en willen zorgen
voor een schone wereld van morgen
dat mensen diep van binnen merken,
dat Jij God, in ons blijft werken,
dag en nacht,
als een lieve zachte kracht,
waardoor wij vanuit het hart
beginnen aan een nieuwe start
weer opstaan,
door willen gaan,
op een nieuwe weg die bij ons past,
bezield, hoopvol of enthousiast,
en in ons luisteren en ons praten,
in heel ons doen en laten,
jouw liefde zullen leggen,
zodat elke mens kan zeggen:
ik mag er zijn, ik durf te leven,
ik ben dankbaar voor dat wat mij is
gegeven.
Liefde is het begin,
geeft alle leven zin.
Heel mijn verlangen,
is in dit ene woord te vangen. 		

Jezus

Kerstwens

De inzameling in oktober van kleding, schoeisel
enz. heeft 32 eenheden opgeleverd. Alle brengers
hartelijk dank. In de maand mei 2016 komt er
een vervolg, waarbij we de inlevertijden zullen
uitbreiden om het afgeven te vergemakkelijken.
Met dank voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,coördinator Frans Hoitink.

De redactie van de Salvatoriaan
wenst u toe dat uw kerstdroom in
vervulling mag gaan.
Een vrolijk Kerstfeest, een
prettige jaarwisseling en een
gelukkig en gezond 2016.
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Maria gezocht | Engel gezocht

Tijdens het kerstevent op 22 december gaan wij als
San Salvatorgemeenschap het tableau “Maria en de engel” vormgeven.
We zijn hiervoor op zoek naar mensen die hieraan mee willen werken.
Engelachtige types of mensen met Maria-aspiraties
kunnen een mailtje sturen naar Franneke Hoeks (sansavatorgemeenschap@frannekehoeks.nl).
Mensen met leuke ideeën voor ons tableau of die gewoon mee willen helpen
tijdens die bijzondere event zijn minstens zo welkom.

Agenda
2015
27 november Zin in mantra zingen 19.30 uur|Hurwenen
2 december Koffieochtend 		

10.00 uur|Schijvenloods,

					Ketsheuvel 50
3 december Ontdekavond 10 mooiste bijbelverhalen 		
					20.00 uur|Cello
8 december

Maaltijd voor vluchtelingen

					vanaf 17.00 uur|Cello
10 december Adviesraad 		

19.30 uur|Cello

13 december Zin in wandelen

12.15 uur|Cello

22 december Kerstevent vanaf

16.00 uur|Kerkplein 		

					‘s-Hertogenbosch
2016
6 januari

Koffieochtend 		

10.00 uur|Schijvenloods,

					Ketsheuvel 50
17 januari

Kinderkerk 		

11.00 uur|Cello

18 januari

Zin in film 		

19.00 uur|Verkadefabriek

4 februari

Adviesraad 		

19.30 uur|Cello

'Voorafgaand aan de viering 's zondags is het mogelijk om
vanaf 10.00 uur deel te nemen aan een stilte-meditatie.'
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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:
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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 17 januari 2016

