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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

kleur bekennen

Kleur bekennen heeft voor mij in eerste instantie 
te maken met opkomen voor je mening en laten 
zien waar je voor staat. Dat is niet altijd even 
gemakkelijk. Situaties zijn vaak complex en 
hoe vorm je je mening over ingewikkelde zaken 
zoals opvang van vluchtelingen, het milieu of 
ontwikkelingen in de zorg.  Wil je echt kleur 
bekennen dan moet je bij jezelf te rade gaan. Wat 
is wezenlijk voor mij? Wat doet er echt toe? Waar 
voor wil ik mijn nek uitsteken? Voor mij zijn er een 
aantal zaken die mijn leven kleuren. Aandacht 
voor mensen in de knel is bijvoorbeeld zo’n rode 
draad die door mijn leven loopt. 
 
Kleur bekennen vraagt niet om grote daden. 
Juist in ook in het kleine, alledaagse is kleur zo 
belangrijk. Door zorg en aandacht voor wie er op 
jouw pad komen kunnen we het leven van een 
ander kleur geven. En als het goed is, ontstaan 

er in de contacten vaak totaal nieuwe 
kleuren. Misschien mogen we in de komende 
Veertigdagentijd ontdekken welke kleur er in ons 
binnenste leeft en vol overtuiging kleur bekennen.

Franneke Hoeks, lid pastoraatsteam.

Binnen de San Salvatorgemeenschap heeft diaconie altijd een grote rol gespeeld.
Daarbij was pastor Wim de Bekker, zeker in de jaren negentig, een van de belangrijkste stimulators en ini-
tiatiefnemers. Omdat voor diaconie ook geld nodig is, richtten Wim en Kok de Bekker in het jaar 2000 de 
Stichting Samen Leven is Samen Delen (SSLiSD) op. Deze stichting richt zich op het opzetten of ondersteu-
nen van diaconale activiteiten met een pastoraal karakter, waarbij de presentiemethode wordt toegepast. 
De projecten die de stichting opzet hebben een verschillende vorm, maar hebben alle hetzelfde doel: via het 
schenken van aandacht aan mensen te komen tot ontmoeting. In september 2015 heeft Wim de Bekker een 
nieuw onderkomen voor zijn diaconale activiteiten gebouwd achter zijn huis in Empel. De naam van dit honk 
is De  Bekkerij Het Anker. Zodoende kon de stichting haar activiteiten gaan uitbreiden.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 F

Introductie Stichting Samen Leven is Samen Delen
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Op dit moment lopen er bij 
de Stichting Samen Leven is Samen Delen 
drie projecten:
 
1e Project: het bosproject
Vanouds heeft Wim de Bekker bij het PUB, het Pas-
toraal Uitzendbureau, gewerkt met (oudere) thuislo-
zen, mensen die leven aan de rand van de samen-
leving en die te maken hebben met meervoudige 
problematiek zoals alcohol, drugs, een strafrechtelijk 
verleden en structurele werkloosheid. Momenteel 
wordt door de SSLiSD aan zes thuislozen een dag-
besteding aangeboden. Elke vrijdag trekken vrijwil-
ligers er samen met de zes deelnemers op uit om 
in opdracht van Natuurmonumenten bospercelen te 
onderhouden.
Vier van onze huidige deelnemers zijn al meermalen 
te gast geweest in de San Salvatorkerk. Velen van 
ons herinneren zich nog dat zij bij 
de laatste viering een groot anker 
met zich meedroegen, als teken 
van hoop. Dit anker fungeert nog 
steeds als symbool van de groep.
Het is duidelijk dat dit geen een-
voudige doelgroep betreft. Het 
toepassen van de presentieme-
thode is, zo leert de ervaring, de enige manier om te 
komen tot een voldoende vertrouwensbasis, om de 
deelnemers aan het project te binden en hen een of 
meerdere stappen verder te helpen.
Het behoeft geen betoog dat niet alleen de betreffen-
de deelnemers, maar ook de samenleving als geheel 
gediend is met dit project. Niet alleen is er sprake 
van een zinvolle dagbesteding, maar de deelnemers 
groeien in de loop van de tijd in zelfvertrouwen, het-
geen de kans dat zij terugvallen in eerder gedrag 
aanzienlijk verkleint.
Wim de Bekker is nog altijd de coördinator van dit 
project, en gaat dus elke vrijdag met "de jongens" 
op pad. Hij wordt daarbij sinds twee jaar bijgestaan 
door Jos Gruijters, die net als Wim niet alleen kan 
houthakken maar ook een theologische ondergrond 
heeft. Jos gaat Wim in de toekomst ook opvolgen. 
Daarnaast zijn er nog verschillende andere trouwe 
vrijwilligers voor dit project, merendeels leden van de 
San Salvator Gemeenschap.
 
2e Project: rolstoelvervoer
De stichting beschikt over een vervoermiddel, dat 
geschikt is voor rolstoelvervoer. Doelgroep zijn ge-
handicapten die tussen wal en schip vallen als het 
gaat om de regelingen in het kader van de WMO voor 
aangepast vervoer van deur tot deur. Niet alleen kun-

nen deze mensen een beroep doen op de stichting 
als het gaat om vervoer naar een ziekenhuis of spe-
cialist, ook vervoer met als doel een dagje uit past in 
de doelstelling. Immers door hun beperkte mobiliteit 
zijn deze gehandicapten vaak in een isolement 
terechtgekomen.
Er is een pool van vier vrijwilligers gevormd die be-
schikbaar is als chauffeur, respectievelijk begeleider 
voor deze bus. Twee van hen behoren tot de San 
Salvatorgemeenschap.
 
3e Project: voor kwetsbare ouderen
In september 2015 was Bekkerij Het Anker gereed 
en kon een derde project van start gaan. In samen-
werking met Buurtzorg Empel en Maaspoort worden 
daar nu een dag per week ouderen uit Empel opge-
vangen die te kampen hebben met eenzaamheid en 
vaak licht dementerend zijn. Onder begeleiding wordt 

er bijvoorbeeld geknutseld en gepuzzeld, 
gezamenlijk wordt de lunch klaargemaakt, 
en er wordt veel gepraat en gelachen. Be-
gonnen is met vier deelnemers, het is in-
middels al gebleken dat de groep niet gro-
ter moet worden dan zes personen om de 
doelstelling, aandacht geven en te komen 
tot ontmoeting, te kunnen waarmaken. Er 

is door Buurtzorg een pool gevormd van ongeveer 
twintig vrijwilligers uit Empel, die in tweetallen per 
toerbeurt voor de begeleiding zorgen.
 
Samenwerking met de San Salvatorgemeenschap
Een van de projecten die SSLiSD graag zou re-
aliseren is een inloophuis in de binnenstad van 
Den Bosch. Een inloophuis voor mensen die een 
luisterend oor nodig hebben voor hun angsten, 
verdriet, eenzaamheid. Een herberg waar de deur 
gastvrij openstaat en waar voor iedereen aan-
dacht is.
Of dat mogelijk is, hangt helemaal af van de vraag of 
daarvoor een geschikte en betaalbare locatie in de 
binnenstad te vinden is, en dat is tot nu toe niet mo-
gelijk gebleken. Omdat het Bestuur van de Vereni-
ging San Salvator in Beweging ook op zoek is naar 
een locatie in de stad voor een kantoor- en vergader-
ruimte, en omdat voor nieuwe diaconale activiteiten 
de Stichting toch een beroep zal doen op Salvatori-
anen, hebben de beide besturen de handen ineen-
geslagen en zijn nu gezamenlijk op zoek naar een 
geschikt onderkomen. Ervan uitgaande dat het lukt 
om een gezamenlijke huisvesting te vinden, zal de 
samenwerking tussen De Vereniging en de Stichting 
intensiever worden. 

	 	 	 	 	 	 F

..via het schenken 
van aandacht 
aan mensen 

te komen 
tot ontmoeting..
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Het streven is om in de toekomst, waar mogelijk, de krach-
ten in het diaconiebereik te gaan bundelen. 
Daarbij is de locatie allesbepalend. Wij hopen natuurlijk op 
geschiktheid als inloophuis. Maar we zouden ook het pro-
ject voor kwetsbare ouderen zoals dat nu in Empel draait 
kunnen kopiëren.

Wilt u meer weten over onze Stichting en over onze 
activiteiten meldt u zich dan bij salvatorianen die nu 
bij ons actief zijn. Dat zijn de bestuursleden Toon van 
Mierlo (voorzitter), Lidy Verdegaal (secretaris), Wim 
de Bekker (penningmeester), Adrie de Jong-Otte (be-
stuurslid), Jos Gruijters (bestuurslid), en de andere 
vrijwilligers: Jacques Goossens (financieel adviseur), 
Marie-An van Mierlo-Verkleij (notuliste), Charles Ver-
hoeven (ouderenproject en rolstoel-vervoer), Wim van 
Engelen (bosproject), Niek Habraken (bosproject), Cas 
Steens (rolstoelvervoer), Ben de Bekker, Frans Hane-
graaf en Meggie Smeulders, Wij doen graag een 
beroep op nieuwe vrijwilligers, zeker als er straks 
sprake is van uitbreiding van onze activiteiten.
 
Toon van Mierlo, 
Voorzitter Stichting Samen Leven is Samen Delen.

Kinderkerk tijdens kerst

Op kerstavond was er natuurlijk weer Herdertjes-
viering. Wat was het een feestelijke en drukke 
viering! 
We telden bijna 200 grote en kleine bezoekers. 
Er waren heel veel engelen, een paar herders 
(met schaap!), twee Maria’s en een paar Josefs, 
een os (!), en twee koningen. Er was zelfs een 
Kerstman, en natuurlijk veel papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s. We hebben geluisterd naar het 
Kerstverhaal, en hard meegezongen met de 
bekende kerstliedjes. Aan het eind gaf de zak-
lamp-app licht aan de 40-jaar oude kerststal bui-
ten en genoten we van beschuit met muisjes.
Ook het komend jaar vieren we iedere derde zon-
dag van de maand kinderkerk. Kinderen en grote 
mensen zijn van harte welkom op  21 februari, 
20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni. 
De vieringen van de Kinderkerk beginnen om 11 
uur en vinden plaats in de gymzaal van Cello, 
Van der Eygenweg 1 in Den Bosch. 
Let op: zondag 17 april is het eerste commu-
nieviering en dan beginnen we om 10.30 uur.
Esther Tetteroo

Karel is niet vergeten.

Het is mooi om te merken dat Karel Huis-
kamp niet vergeten wordt door de mensen 
van de gemeenschap waar hij zo lang 
onderdeel van uitmaakte. 
Daarvan getuigen de vele kaarten die hij dit 
jaar ook weer kreeg toegestuurd met Kerst 
en de jaarwisseling. 
Daarvan getuigen ook de cadeautjes die we 
bij regelmaat vinden op zijn kamer van 
mensen die hem hebben opgezocht. 
In 2014 ontstond er een situatie waardoor 
Karel nogal abrupt van zijn toenmalige 
adres weg moest en een ander thuis moest 
worden gevonden. Dat werd De Beemden 
in Sint-Michielsgestel, ver weg van Orthen 
waar hij zo graag woonde maar het kon niet 
anders. Voor hem zowel als voor ons een 
hele stap, maar er wordt goed voor hem ge-
zorgd. 
Karel leeft in zijn steeds kleiner wordende 
wereld en heeft nog weinig herkenningspun-
ten. Hij herinnert zich niet veel, maar zijn 
humor is er nog altijd.
Hij vindt het niet meer fijn om uit zijn 
omgeving gehaald te worden om ergens 
heen te gaan. Loopt zijn eigen rondje door 
de gang en zit het liefst alleen op een eigen 
plekje in die gang.
In februari bereikt hij de respectabele leeftijd 
van 91 jaar.
Namens hem heel veel dank voor alle 
bezoek, kaartjes en lieve attenties.

Familie Verschuuren
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Nog even kerstmis
Nog even Kerstmis?
Mijmerend over de kerstactie van het afgelopen 
jaar realiseer ik me ineens dat we niet alléén de 
ontvangers van de 56 persoonlijke attenties en de 
79 grote pakketten een groot plezier hebben ge-
daan.  Uit diverse reacties bleken óók de creatieve 
bedenkers, makers, rijders, bezoekers, Wereld-
winkelmedewerkers, sponsors en rondbrengers er 
met heel  veel enthousiasme aan meegewerkt te 
hebben.  Opmerkelijk was dat zelfs mensen van 
buiten de San Salvatorgemeenschap zich spon-
taan aanboden om een kerstpakket te maken. We 
hoorden dat sommigen het al weer in hun agenda 
voor eind dit jaar hebben gezet.

Voor de werkgroep waren het hectische weken, 
maar het was weer een feest om zo intensief en 
vriendschappelijk te mogen samenwerken. Wie 
bij mensen op bezoek ging met een persoonlijke 
attentie kon rekenen op blij verraste reacties als
”Wat lief dat jullie dat allemaal doen en wat heer-
lijk dat ik er nog bij mag horen!” Voor de rijders en 
bezorgers van de pakketten was het heel bijzon-
der om mensen op die manier een fijne Kerst te 
bezorgen. Een van de rijders, die toevallig het 
allerlaatste pakket ging afgeven, werd zelfs spon-
taan omhelsd.
Op de Schaapskooi kwamen ook enkele 
schriftelijke reacties binnen. Bijvoorbeeld van een 
moeder met een tienerzoon, die behalve met het 
prachtige levensmiddelenpakket ook heel blij was 
met de bioscoopbon, die erin zat, waardoor haar 
zoon toch met zijn  klasgenoten mee naar de film 
kon. 
Met dit stukje in de Salvatoriaan hopen we oprecht 
iedereen te bedanken, die onze kerstactie weer 
mogelijk heeft gemaakt.
Werkgroep Kerstactie

Doe je ook mee in de Adviesraad van onze ge-
loofsgemeenschap?
Sinds ruim een jaar is een vijftiental enthousiaste 
mensen, vanuit diverse werkgroepen, maar ook 
gewoon op persoonlijke titel actief in de Advies-
raad. In de Adviesraad ben je bezig met zaken die 
leven in onze gemeenschap en ben je in de gele-
genheid als individu en/of namens een werkgroep 
je mening te geven.
We willen onze Adviesraad nog iets meer op sterk-
te brengen en zijn daarom op zoek naar enkele 
nieuwe leden. We vergaderen zes keer per jaar, 
soms word je gevraagd om in ’n kleine groep iets 
voor te bereiden.
Talent hebben we allemaal en omdat we, gelukkig, 
niet allemaal hetzelfde zijn, proberen we elkaar zo 
goed mogelijk aan te vullen. Heb je belangstelling 
of wil je nog wat informatie, meld je dan bij Johan 
Wierenga of Jacques Jochems. Zij helpen je graag 
verder.
En … de eerstvolgende openbare vergadering van 
de Adviesraad is op donderdag 4 februari a.s. om 
19.30 uur in Cello, je kunt ook altijd eerst een keer 
komen kijken. De agenda en het verslag worden 
per e-mail verspreid en liggen ter inzage in Cello.

Graag tot ziens, 
Johan Wierenga, voorzitter
Jacques Jochems, secretaris

Meer informatie over de Adviesraad op: 
www.sansalvatorgemeenschap.nl en de 
Adviesraad is bereikbaar via: jjochems@hccnet.nl

Doe je ook mee?

ZIN IN....FILM !? 

De zin in filmavonden in de Verkadefabriek staan dit jaar gepland op 
18 april, 18 juli en 17 oktober.
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VASTENPROJECT 2016

Kinderen met een beperking in Zuid-India kunnen naar school.
De Stichting Colourful Children in Den Bosch zet zich nu 10 jaar in 
voor de allerarmste kinderen in Zuid India die met een beperking ge-
boren zijn. In 2006 vroeg de bisschop aan een goede vriend van ons 
of hij een huis voor kinderen met een beperking wilde bouwen in 
Tamil Nadu, vlakbij Namakkal. In die streek was er nauwelijks op-
vang voor die kinderen. De ouders lieten hen vaak aan hun lot over 
en ze werden verwaarloosd. Deze ouders (hindoes) geloven sterk 
dat God hen straft met een ‘gehandicapt’ kind en zij moeten dat dra-
gen. 
Die vriend vroeg het aan ons, en wij besloten om er met ons hele 
gezin achter te gaan staan, Jan en ik en onze vier meiden. We 
richtten een bestuur op en we gingen samenwerken met de congre-
gatie van St. Anne, een Indiase zusterorganisatie. Zij hadden al veel 
ervaring met deze kinderen.

We zijn gaan bouwen 
en uitbreiden en in-
middels staat er een 
prachtig huis in een 
klein dorpje, te midden 
van groen en bomen 
en een speeltuin. St. 
Anne runt het. Er wo-
nen nu 60 kinderen in 
de leeftijd van 6 tot 20 
jaar,  die allemaal naar 
school gaan. En in de 

vakanties gaan ze naar hun ouders, die hun kind steeds meer gaan 
begrijpen en accepteren. We zijn ook andere huizen van St. Anne in 
Tamil Nadu gaan ondersteunen met o.a. schoolmateriaal, een eigen 
bus, een snoezelruimte, zonnepanelen. En mensen uit Nederland, 
zoals professionals van Cello, reizen af naar India om ondersteuning 
te bieden voor de leerkrachten en het management. 

We zijn blij met het aanbod om de opbrengst van de 
vastenactie te gebruiken voor deze kleurrijke 
kinderen. Het geld gaat naar Vidivelli, een huis voor 
kinderen met een beperking in Thrichy. Zij hebben dit 
jaar een nieuw gebouw kunnen neerzetten voor de 
allerkleinste kinderen, van 0 tot 6 jaar, het Early Inter-
vention Centre. Deze kinderen komen dagelijks met 
hun moeders naar het centrum om spelend te oefe-
nen. Wij zijn heel erg blij dat ze zoveel investeren in 
deze jonge kinderen en willen hen graag ondersteu-
nen met nieuw spel- en fysiomateriaal. 

Bestuur Colourful Children

Wilt u het vastenproject 
ondersteunen?  
Dat kan door uw gift overmaken op 
bankrekening: 
NL96INGB 0006040713  t.n.v.  
San Salvator in Beweging o.v.v. 
‘Vastenactie’ of u kunt een donatie 
geven in de brievenbus 
bij de in/uitgang van Cello.

Dank je wel voor jullie bijdrage!
Els Schouten, secretaris bestuur 
Stichting Colourful Children
www.colourfulchildren.nl
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ZIN IN....OMDENKEN !?  

WERELDWIJD snuffelde in sites en nieuwsbrieven 
van over de gehele wereld naar feiten, meningen 
en ervaringen van mensen, groepen of organisaties 
die interessant, leuk, triest of juist bemoedigend zijn, 
maar die soms de krantenkoppen niet halen.

'Griekse eilanden verdienen Nobelprijs voor de 
Vrede.'
Op het online actieplatform Avaaz is een petitie 
gestart, waarin wordt gevraagd om de bewoners van 
de Griekse eilanden de Nobelprijs voor de Vrede toe 
te kennen voor hun reactie op de vluchtelingencrisis.
'Hoewel ze zelf al jaren te lijden hebben onder de 
zware economische crisis, hebben de inwoners van 
de eilanden in de Egeïsche Zee al het mogelijke 
gedaan en doen zij dat nog steeds om ontheemde 
Syrische vluchtelingen te helpen', schrijft Steven K, 
de Amerikaanse initiatiefnemer van de petitie, 
op de website van Avaaz.
'De Grieken (en vele andere buitenlandse vrijwilligers 
en non-profit organisaties op de eilanden) verrichten 
daden van 'filotimo', liefde, respect en 'filoxenia' 
voor mensen die totale vreemden voor hen zijn. Die 
daden en offers mogen niet onopgemerkt blijven, 
omdat ze in belangrijke mate bijdragen aan de 
wereldvrede en stabiliteit en een goed voorbeeld zijn 
van naastenliefde', zo luidt de begeleidende tekst bij 

de petitie.
Tot dusver hebben al meer dan 38.000 mensen 
de petitie ondertekend. De handtekeningen zullen 
worden overhandigd aan het Nobelprijscomité.
In 2015 arriveerden meer dan een miljoen migranten 
en vluchtelingen in Europa. 801.384 mensen staken 
met rubberboten de zee over tussen Turkije en de 
Griekse eilanden. Op Lesbos kwamen tot eind 
november 347.362 mensen aan.

U kunt deze petitie ondertekenen via 
https://secure.avaaz.org/en/petition/Anyone_that_
is_a_righteous_person_with_a_pure_conscience_
Vote_Greek_Islands_receive_Nobel_Prize_for_
contributions_to_Ref/?ctrLNeb
Of via de bron 
bron: https://parakalo.wordpress.com/2016/01/04/
griekse-eilanden-verdienen-nobel-vredesprijs/

Stortplaatsen en klimaatverandering.
De pogingen om klimaatverandering tegen te gaan, 
richten zich vooral op auto's, de industrie en de 
energie-maatschappijen. Een belangrijke factor 
wordt echter vaak over het hoofd gezien, namelijk 
rottend afval van etensresten en gras.
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 F	 		

WERELDWIJD-WEB

Een probleem is een kans die niet gegrepen wordt .…
 
Op maandagavond 7 maart organiseert de werkgroep ZIN een workshop rondom het begrip omdenken. 
Tijdens een boeiende workshop neemt Ivo Mijland de deelnemers mee in de theorie van het omdenken. 
Uitgangspunt van omdenkers is dat ze niet uitgaan van wat er niet is, maar kijken naar wat er wel is. Deze 
strategie begint bij het aanvaarden dat een mogelijk probleem vooral ook een feitelijk gegeven is. 
In plaats van alle energie te steken in het bestrijden van dat probleem, ga je tijdens deze workshop van 
het probleem de bedoeling maken. Wat kun je voor bijzondere kansen creëren als je uitgangspunt is dat 
het        probleem van gisteren eigenlijk een mogelijkheid is voor 

morgen. Ga samen met Ivo Mijland op zoek naar de kno-
pen in jouw brein en kantel de werkelijkheid in je voor-
deel.
De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur en zal plaatsvin-
den in Cello, Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. 
We vragen voor deze avond een vrijwillige bijdrage.

Franneke Hoeks
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'Op gronden waar dit afval gedumpt wordt, 
ontstaat een enorme productie van methaangas, 
dat klimaatverandering veroorzaakt ', zei de 
natuurwetenschapper David Newman in de 
wandelgangen van de VN klimaatconferentie in 
Parijs. Wetenschappers denken dat tenminste 10% 
van het door de mens veroorzaakte methaangas 
afkomstig is van dit afval, ondanks alle pogingen tot 
recycling. 
In de EU wordt elk jaar meer dan 100 miljoen ton 
afval gedumpt. De 28 landen van de EU willen dat 
vóór 2025 wel beperkt hebben. Een vage doelstelling 
overigens. Bron: Terradaily, december 2015 

Vervolging van moslimgemeenschap in naam van 
bescherming van koeien.
Op 28 september 2015 werd de moslim Akhlag in 
een stadje in India door hindoes gelyncht, omdat 
hij rundvlees gegeten zou hebben.  De koe is een 
heilig dier in het hindoeïsme. De vervolging van de 
moslimgemeenschap (een minderheid van 14,2% 
van de Indiase bevolking) zogenaamd om de koe te 
beschermen is een politieke kwestie. 'De moorden 
op moslims maken deel uit van een goed geoliede 
geheime strategie van de extreem hindoeïstische 
BJP-partij die in de regio aan de macht is', zegt 
de voorzitter van een organisatie die verschillende 
moslimgroepen verenigt. 

De strategie bestaat eruit de hindoegemeenschap 
te polariseren door geruchten te verspreiden en bij 
moskeeën te demonstreren. In feite eten de meeste 
moslims, die arm zijn, geen koeien maar een soort 
waterbuffels. Sinds kort bestaat er in de regio een 
nieuwe wet die de politie de mogelijkheid geeft 
zomaar de keuken van gezinnen binnen te komen 
en te kijken wat zij eten.
Bron: Églises d'Asie (Asie du Sud), 13-10-2015

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in 
Israëlische gevangenschap.
Deze coalitie (bestaande uit de organisaties Pax, 
Kerk en Wereld, Kairos, Vrienden van Sabeel Nl 
en Een Ander Joods Geluid) heeft een boekje 
uitgebracht getiteld: 'Je bent er geweest' over de 
situatie van kinderen in Israël en Palestina, met 
24 indringende  gedichten van de auteur Arie de 
Bruin en illustraties van Len Munnik. De rechten 
van kinderen komen in oorlogssituaties altijd in de 
knel, zeker als zij in militaire gevangenissen worden 
vastgezet. De auteur en de illustrator hebben zich 
laten inspireren door het gedachtegoed van de 
Pools-Joodse pedagoog en kinderarts Korczak, van 
wie uitspraken in dit boekje zijn opgenomen.
Je bent er geweest, Levendig Uitgever, 2015, 
€10,00. Te bestellen via  info@kairospalestina.nl
Bron: Een Ander Joods Geluid, december 2015

Afscheid Martien van Stiphout

De viering van Kerstmis was de laatste keer dat Martien van Stiphout voorging als vaste voorganger. 
Martien was werkzaam in de San Salvator parochie in de jaren van Jan Schouten. Later kwam hij 
terug als administrator. Hij maakte de moeilijke tijd van spanningen met de bisschop mee en was be-
trokken bij de overgang naar een zelfstandige geloofsgemeenschap.

Mooi, als je bij je afscheid mag spreken over een nieuw begin. Martien sprak over de Barmhartige die 
bij ons is komen wonen in een weerloos kind, in elke weerloze mens. 
Dat gaat Martien aan het hart, die weerloze mens. Een door God bemind mens. 
Hij vatte de boodschap van Jezus nogmaals samen: Bemin je naaste, bemin jezelf, bemin je God. Wie 
daaraan gehoor geeft, brengt licht, leven in de wereld, is kind van het Licht. 
Zo hield Martiens afscheid ook de belofte in van een hoopvol nieuw begin. 
Martien, bedankt voor het licht dat jij onder ons verspreid hebt.
We gaven jou de Paaskaars mee die in onze vieringen gebrand heeft, teken van het licht dat door 
geen duister te doven is.
Moge de Barmhartige in dat licht met jou en Nel meegaan in deze nieuwe levensfase.

namens het pastoraatsteam
Gepke Kerssen
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Veel vluchtelingen in het Autotron zijn deze dagen 
bezig met hun verblijfsvergunning. Ze hebben 
binnen één à twee weken een gesprek met hun 
advocaat en vervolgens een aantal gesprekken met 
de IND. Syriërs en Eritreërs  krijgen dan meestal de 
dag erna bericht of ze mogen blijven. Het gaat snel.
Als ze een verblijfsvergunning hebben wordt eraan 
gewerkt dat ook hun gezin naar Nederland kan 
komen. Maar dan is het de vraag of er plaats voor 
het gezin is. Gezinnen kunnen niet in het Autotron 
wonen. Er zal snel gewerkt moeten worden aan 
huisvesting en daar is creativiteit voor nodig, want 
voor de gewone procedures rond het bouwen van 
woningen is geen tijd.
Verder mogen vluchtelingen werken als ze een 
verblijfsvergunning hebben. Dat zal nog moeilijk 
zijn vanwege de taal, maar zij kunnen natuurlijk al 
wel een kijkje nemen bij bedrijven in de omgeving 
of bij een Nederlandse collega. Veel Syriërs zijn 
hoogopgeleid in de techniek. Dus als ze een keer bij 
u/jou mogen komen kijken, laat het ons weten.

Als San Salvatorgemeenschap leveren we 
ondertussen onze bijdrage aan het leren van de 
Nederlandse taal en bij de inburgering.
Een flink aantal Salvatorianen geeft wekelijks één 
of meer keren les. We kunnen al kleine gesprekken 
met onze leerlingen voeren over het leven hier 
en in Syrië, maar ook over de aanslagen en de 
aanrandingen van vrouwen. Nu zij medeburgers 
zijn, zullen we ons samen  moeten verzetten tegen 
alle vormen van geweld en ons inzetten voor een 

goed land waar we ons allemaal thuis voelen.
We hadden met elkaar een geweldige maaltijd in 
Cello. 
Ook zorgden leden van onze gemeenschap voor 
oliebollen en ook voor fietsen. 
Verschillende vluchtelingen zijn met de feestdagen 
bij mensen thuis uitgenodigd.

Graag wil ik iedereen die zich zo inzet voor de 
vluchtelingen van harte bedanken. 
Jullie warme betrokkenheid zorgt ervoor dat de 
vluchtelingen zich welkom voelen.

Gepke  Kerssen, lid pastoraatsteam
reageren: gepkekerssen@hetnet.nl

VLUCHTELINGEN

        Bijbelse ontdekavonden

De komende maanden zullen we weer iedere maand een Bijbelse ontdekavond organiseren in het 
kader van de 10 mooiste Bijbelverhalen van ’s-Hertogenbosch. Iedere avond staat een verhaal uit de 
top 10 centraal. We laten de tekst spreken en zoeken steeds naar een creatieve en eigentijdse 
verbeelding van het verhaal.
De ontdekavonden staan gepland op donderdag 18 februari, woensdag 16 maart, donderdag 14 
april en woensdag 25 mei. 
De ontdekavonden vinden plaats van 20.00 uur tot 21.30 uur in Cello, Van der Eygenweg 1 in 
’s-Hertogenbosch. Iedere ontdekavond staat op zich.  
 
Op 12 juni wordt het Bijbelverhaal, dat als nummer 1 wordt gekozen, feestelijk bekend gemaakt op 
een gezamenlijke bijeenkomst van de samenwerkende kerken.
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Enkele mijmeringen tijdens de Week van de Eenheid ....

De SanSalvatorgemeenschap ziet zich als een open 
oecumenische beweging, maar zijn we dat ook werkelijk?

Vanuit onze katholieke achtergrond, waarbinnen Jan Schouten en Jack Snac-
kers een eigen richting ingeslagen zijn en waarin zij met vele anderen onze ge-
meenschap jarenlang meer eigentijdse opvattingen over geloven bijbrachten en 
nog steeds bijbrengen is de manier waarop we bezig zijn zo vanzelfsprekend.
Ik vraag me daarbij wel af hoe gelovigen met een andere achtergrond, die zich 
bij ons aansluiten, dit ervaren en of zij zich hierin herkennen? 
Zouden ze vanuit hun geloofsbeleving ook wel eens wat willen bijdragen en 
richting geven? Zijn wij bereid ons hiervoor open te stellen ook al zou het wat 
anders gaan dan wij gewend zijn? Of vinden wij toch eigenlijk dat ieder zich 
moet  aanpassen aan onze manier van doen?
Er is al heel wat in beweging in onze gemeenschap waar we eigenlijk niet zo-
lang bij stilstaan.
Toch lijkt het me zinvol om wat meer aandacht te besteden aan wat oecumene 
in concreto voor ons inhoudt en wat het voor consequenties heeft.
Het hiermee gezamenlijk bezig zijn zou een ontwikkeling in verdieping  en 
verbreding van de San Salvatorgemeenschap kunnen betekenen en -wat heel 
belangrijk is- onze empathie voor gelovigen met andere kerkelijke achtergron-
den kunnen versterken.
        Jet  Zwanikken

uw reactie
is van harte 
welkom 

Thema van de Vastentijd is kleur bekennen: 
laten zien waar je warm voor loopt, wat kleur aan geeft aan je leven. 

Schrijf dat eens op en deel het in de volgende Salvatoriaan, in maximaal 
150 woorden. Mignon van Bokhoven geeft vast een voorzetje:

Grond
Van zo’n strak geploegde akker, waarop dikke kabels van don-
kere klei liggen te glimmen, daar word ik blij van. Of een mooi 
zandgrondje in het voorjaar, waar de lentezon de kiezeldeeltjes 
snel laat opwarmen, voor een vroege oogst van zoete worteltjes. 
Grond, aarde, daarin wil ik wel mijn kleur bekennen. Buiten dat 
ik kan genieten van een mooi podzolprofieltje, een bolle akker 
of het oplichtend zand van de Drunense duinen op een zonnige 
winterdag, voedt het me. Wij zijn ten volle aarde-mensen, uit de 
rode aarde gevormd. Een mens met grond onder zijn voeten is 
een evenwichtig mens. Laat kinderen vooral spelen, met hun 
voeten en handen volop in alles wat aarde is, zand, klei, zwar-
te grond. Zorg dat ze voelen hoe warm zand tussen je vingers 
stroomt, hoe koud en stevig natte vette klei is. Laudato si’, prijs 
de schepping en behoed haar. Een groene oproep.

Beken jouw kleur
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De Cantorij! ‘Veel te laat heb ik jullie liefgekregen.’ Waarom? Gezellige club. Er wordt professioneel gewerkt onder deskundige leiding ten dienste van de liturgie.  Lex Stuyven

De Cantorij: gemeenschapszin in goede en moeilijke momenten. Mooie vieringen voorbereiden, 

hard repeteren en zeker ook gein! Na afloop: koffie en gezellige praat: de krentjes in de pap! 

Een plezier om woensdagochtend voor op je fietske te stappen!  Jan Kastelijns

Zingen bij de Cantorij? Dat is: toewerken naar stijlvolle vieringen en je geconcentreerd 
inzetten  op de repetities mèt Peter-Paul die veel deskundigheid én humor meebrengt! Na de 

repetitie en de koffie voldaan naar huis gaan….  Heerlijke morgen gehad!  Toos Verdonk

Eerst dachten we: kunnen wij, veteranen, nog wel zingen? Ja hoor! Het was een goed 
besluit om bij dit koor te gaan. Onze keeltjes worden weer danig gesmeerd en zingen 

maakt zo vrolijk en blij! Komt u ook bij de Cantorij?  Pam en Dolf Gerritsen  

Waarom ik lid van de Cantorij ben?  Vanwege de saamhorigheid en omdat je er écht leert 

zingen!  Kitty Kramer

Lid worden van de Cantorij? Natuurlijk! Zingen is gezellig en die woensdagmorgen is meteen gevuld en hoe! Kun je niet zingen? Daar hebben we Peter-Paul voor. Komt goed. Mooi toch. Dus maar gewoon dóen!  Kiek van Boxtel  

Zingen in een goed geleid koor is hartverwarmend. Zingen maakt vrij en verbindt het 

samenzijn. Wordt lid van de Cantorij!   Jos Wijsmuller

Peter-Paul láát je niet zingen, hij léért je zingen!

Laat de Cantorij niet alleen staan. Kom bij de club en sluit je aan!   Els Altorf

Méér weten? 
Lees de beschrijving van 

De Cantorij op de website. 
(onder: het kopje Werkgroepen) 

en weet dat je welkom bent!

Een van onze fans schrijft: Aardige alten, beminnelijke baritons, sprankelendse sopranen, 
talentvolle tenoren zoeken zonnige zangers/zangeressen onder bezielende leiding van inspirerende dirigent.   Marijke Gerritse  

ZIN IN....ZINGEN ?!
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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 13 maart 2016

 Agenda 
 2016
 3 februari   10.00 uur 
 Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen
 
 4 februari   19.30 uur 
 Openbare vergadering van de Adviesraad
 
 10 februari 19.00 uur 
 Viering Aswoensdag, begin van de Vastentijd
 
 16 februari 20.00 uur 
 Oecumenisch atelier over Hildegard von Bingen|Cello
 
 18 februari 20.00 uur   Bijbelse ontdekavond| Cello
  
 21 februari 11.00 uur   Kinderkerk

 2 maart   10.00 uur 
 Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen
 
 5 maart   17.00 uur 
 Eten in de Schaapskooi|Beethovenlaan 1, Rosmalen
 
 7 maart   19.30 uur     Zin in Omdenken|Cello
 
 16 maart 20.00 uur  Bijbelse ontdekavond|Cello
 
 20 maart 11.00 uur   Kinderkerk Palmpasen
 
 24 maart 19.00 uur   Viering Witte Donderdag 

 25 maart 19.00 uur   Viering Goede Vrijdag
 
 26 maart 21.00 uur   Paaswake
 
 27 maart 10.30 uur   Viering Pasen

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

bijzondere momenten

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Jan van der Velden                    geboren  30-12-1940          overleden  30-12-2015
Gerda van Es-Gerritse  geboren  10-06-1946  overleden  08-01-2016
Karel Geerts                          geboren  10-10-1933  overleden  16-01-2016




