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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

de wind waait

de waaiende geest
Het is geen geest van de absolute waarheid, maar de
geest van de Levende die ons in beweging brengt en
in beweging houdt. In de gesprekken werd gesproken
maar vooral ook geluisterd, zo leren we elkaar beter kennen, ontmoeten we elkaar. Een warme wind
ging door Cello. Veelkleurige stemmen bouwen de
gemeenschap, bouwen ons huis en vertellen bemoedigende verhalen. Verhalen die niet binnen de muren
van Cello blijven, maar die doorverteld mogen worden
aan jonge en aan oude mensen.

Vorige week draaide de wind ineens van zuidoost naar
noordwest, de temperatuur ging van 25 graden naar
10 graden overdag. Het is maar uit welke hoek de
wind waait. Wind, adem, één van de eerste woorden
van het scheppingsverhaal. De wind blies over de wateren. Gods fluistering brengt de lucht in beweging.
Over de windvlaag lezen we in het Pinksterverhaal. De
leerlingen waren bij elkaar op de dag dat het PinkWat mij bij gebleven is uit het gesprek waar ik zelf
sterfeest aanbrak. Er was een geluid als een
bij mocht zijn, is de aansporing van één van de
Pinksteren
hevige windvlaag en een soort vlammen die
deelnemers aan het gesprek. Hij zei bedachtis
het
moment
zich als vuurtongen verspreidden. Daarna
zaam dat het heel belangrijk is en waardevol
om naar buiten om zo met elkaar te spreken over onze eigen
begonnen allen enthousiast te spreken.
te gaan,
Dit deed me denken aan het enthousiasme
gemeenschap maar dat we vooral ook veel
de wereld in.
voor de gesprekken over identiteit die we
tijd over moeten houden om met anderen te
eind april, begin mei in de San Salvator met
spreken, er te zijn voor familie, vrienden, voor
elkaar mochten hebben. Er was nagedacht over
de ander, voor degene die in nood is, voor de noeen manier om mensen van verschillend pluimage
den van de wereld. Pinksteren is het moment om naar
met elkaar te laten praten.
buiten te gaan, de wereld in.
Met behulp van een vrolijk gekleurd kaartje werd je
Met ‘tegenwoordigheid van geest’, wakker voor wat er
naar je groepje geleid.
om je heen gebeurt. Opmerkzaam voor een bemoeDe kern van de gesprekken was: wie zijn we nu, waar
digende ervaring, zo mooi beschreven door een Salstaan we na vijf jaar eigen weg? Als je deze vraag vervatoriaan. Met aandacht voor ons wereldwijde huis,
bindt met het enthousiasme van de deelnemers dan
het kwetsbare huis van de hele aarde dat lijdt onder
ontstaan er gesprekken waar met vuur en geestdrift
de uitputting van grondstoffen, de opwarming van het
gesproken wordt.
klimaat en de vervuiling van de lucht.
Met bereidheid om er te zijn voor de nieuw gekomen
Het mooie is dat we deze vraag beweeglijk houden.
vluchtelingen in Rosmalen. >>>
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>>>
Zo gaan we met het vuur van Pinksteren, met warmte voor elkaar,
met wat lucht in het hoofd richting zomer.
In de Kinderkerk klonk een liedje over de pinksterduif; telkens als
de witte duif iets bemoedigends ziet in de wereld, iets van vrede of
zorg voor elkaar, klinkt het refrein: ‘dat is mooi, dat is goed, jij hebt
de pinksterduif ontmoet, nu gaat het gebeuren, wij zullen samen
met elkaar de wereld mooier kleuren.’
Mignon van Bokhoven
(beluister het liedje maar eens op YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=b-JGl-_9J8Y
of op onze facebookpagina).

Vrijwilligers gezocht voor de inruimploeg

Dit is alweer het 5e jaar dat wij in Cello onze vieringen houden.
Om deze vieringen goed te laten verlopen functioneert een aantal
groepen. Sommige zijn duidelijk zichtbaar en herkenbaar, andere werken “op de achtergrond”.
Op vrijdagavond wordt het 'meubilair” voor de vieringen klaargezet
door Melodiek, die dan haar wekelijkse zangrepetitie houdt.
In de zomervakantie gebeurt dit echter niet. Dan wordt dat geregeld
door een “inruimploeg”.
Het is dan de bedoeling dat op de vrijdagavond om 19.00 uur de ruimte in Cello wordt ingeruimd voor de weekendviering. Met een 5-tal
vrijwilligers is dat karweitje in een halfuurtje geklaard.
(Voor het opruimen op zondag ná de viering is weer een andere ploeg
verantwoordelijk.) Ben je in de gelegenheid om een keer mee te helpen (juli/augustus)?
Het hoeft echt niet alle weken. Er wordt een rooster opgesteld en zo
veel mogelijk afgewisseld.Dus, hoe groter de groep, hoe meer er afgewisseld kan worden.

San Salvatortent
op 12 juni
Maria en de Engel
Tijdens het slotevent van de 10 mooiste bijbelverhalen adopteert iedere
kerk/geloofsgemeenschap één verhaal uit de top 10.
Als San Salvatorgemeenschap gaan
wij met het verhaal van Maria en de
Engel aan de slag. Wij krijgen een
tent/hoek van het terrein waar wij dit
verhaal op Salvatoriaanse wijze mogen presenteren.
Een aantal ideeën voor onze stand
over Maria en de Engel:
• Bezoekers kunnen bij ons
een engelkaartje trekken en
als San Salvator gaan we met
mensen in gesprek over de
verrassing die deze engel hen
brengt.
• Aan de zijkant van de tent
hangt het beeld van twee
grote vleugels met daarboven
bijvoorbeeld de tekst “Expect
the unexpected”. Mensen
kunnen een foto van zichzelf
maken voor deze vleugels en
die vervolgens op social media delen.
• Een engel die over het festivalterrein rondloopt en gratis
knuffels uitdeelt.

Meld je aan bij Frans Mettes, coördinator inruimploeg,
073-6421941, fransmettes@hotmail.com
Doe het direct of in ieder geval vóór 1 juni!!

Wij zoeken mensen die aan de stand mee willen
werken en op die middag onze stek willen bemensen. Heb jij nog een leuk idee rondom dit
verhaal? Wil jij tijdens deze middag in onze tent
staan en helpen bij onze activiteiten? Vind jij het
misschien leuk om achter de schermen op dit
festival mee te draaien?
Stuur dan een mailtje naar
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
of bel Franneke Hoeks 06-13421131
Meer informatie over het slotevent is te vinden op
www.de 10mooistebijbelverhalenvandenbosch.nl
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Een warme
gemeenschap
In onze identiteitsgesprekken hoorden we vaak
onze gemeenschap beschrijven als een warme gemeenschap. Mensen betrokken bij elkaars lief en leed: een
praatje na de viering of in de supermarkt in de buurt;
bij elkaar navragen: “Ik heb … al een poosje niet gezien, weet jij misschien…?”; iemand ophalen om samen
naar de kerk te gaan; een bloemetje van de week.
Ook gaan mensen op bezoek als ze horen dat er iets
bijzonders is met de ander. Soms spontaan, omdat je
bevriend bent geraakt of bij elkaar om de hoek woont.
Soms georganiseerd vanuit de Bezoekgroep of het Pastoraatsteam. Het kan om ouderen gaan die niet meer
naar de kerk kunnen komen, mensen die wat langer
ziek zijn, maar ook om anderen die het fijn vinden dat
er vanuit de gemeenschap met hen wordt meegeleefd.
De Bezoekgroep bestaat uit Corrie Dansen, Ineke Donker, Hannie Teunissen, Monique van der Rijt, Maria
Vermeer en Gepke Kerssen vanuit het Pastoraatsteam.
Ook bestaan er bezoekkringen rond mensen die langere tijd wat intensievere steun nodig hebben en die dan
door een aantal mensen regelmatig worden bezocht.

Vanwege de vergrijzing
van onze gemeenschap
zijn er steeds meer mensen die graag bezocht
willen worden. Daarom
zoeken wij uitbreiding
van onze Bezoekgroep.
Zoals je ziet bestaat onze
groep uit uitsluitend
vrouwen, dus mannen
zijn extra welkom.
Je mag zelf aangeven hoeveel mensen je wilt bezoeken
en of je b.v. alleen bezoeken in je eigen wijk wil doen.
Je kunt je bij mij aanmelden of om meer informatie
vragen: gepkekerssen@hetnet.nl; telefoon 0487572579. En je kunt het natuurlijk ook melden als je voor
jezelf of voor iemand anders graag bezoek wilt.
Een warme
gemeenschap,
help eraan mee!
Namens
de Bezoekgroep,
Gepke Kerssen

PARELTJES UIT DE KINDERKERK

Hoopvolle start van nieuwe bisschop

...door de ogen van een kind...
“JIPPIE!” was de reactie van één van de kinderen,
toen ze hoorde dat het weer Kinderkerk was.

Mariënburg – Vereniging van kritisch katholieken – is zeer
verheugd over de verfrissende boodschap die Mgr. Gerard de Korte afgelopen zaterdag afgaf tijdens zijn installatie als de nieuwe bisschop van Den Bosch. Hij riep de
legendarische bisschop Bekkers in herinnering en riep op
om de verdeeldheid en de heilloze polarisatie in zijn bisdom tussen restauratieve en progressieve katholieken te
overwinnen. Letterlijk zei hij: “Het katholieke huis is groot
genoeg met ruimte voor velen.” Dergelijke uitspraken,
tegen de achtergrond van het door Paus Franciscus uitgeroepen Jaar van de Barmhartigheid en van het recente
pauselijke rondschrijven Amoris Laetitia, geven Mariënburg aanleiding te hopen op betere tijden waarin ook
voor progressieve en kritische katholieken weer ruimte
komt binnen de moederkerk. De Nederlandse kerkprovincie zou niet roomser moeten willen zijn dan de paus.
Mariënburg feliciteert Mgr. De Korte en reikt hem de
hand om tot een vruchtbare dialoog te komen.

Met Palmpasen hebben we mooie palmpaasstokken
gemaakt, die iedereen kon bewonderen bij het afscheid van Erick.
De viering zelf ging over Jezus als koning.
Er stond een heuse (8-jarige) koning voor het altaar,
met glimmende kroon.
We moesten allemaal buigen en zingen van deze
koning. Hij bepaalde wat we moesten doen.
Zou Jezus ook zo’n koning zijn?
“Nee”, zei een meisje, “Jezus zou goed voor iedereen zorgen.”

Persbericht 16 mei 2016

Groetjes Esther

We staken een kaarsje aan voor iemand die het
nodig had.
Iemand zei: “Ik steek een kaarsje aan voor Jezus, die
niet meer dood is. Er is een nieuw geestje in zijn lijf
gekomen.”
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Overzomeren: Lunch met ‘iets erbij’
In de zomerperiode zijn er minder vaste activiteiten, clubjes en
koorrepetities, een rustige periode om met andere Salvatorianen
iets te ondernemen.
Op zondagen, na de viering zou het leuk zijn om in Cello te
blijven lunchen met ‘iets erbij’ bijvoorbeeld een spelletje spelen,
een wandeling maken, gedichten lezen of muziek maken.
We denken aan 17 juli en 14 augustus. Wellicht is er iemand die de lunch wil organiseren, een ander die een wandeling wil bedenken, of een recital wil geven op de piano.
Of misschien heeft u een ander creatief idee voor een gezellige
middag.
Overwin uw schroom en meld u aan om een middag met ‘iets
erbij’ te organiseren. Geef aan of u de lunch of een activiteit wilt
organiseren met daarbij uw voorkeursdatum via Trudie van Lexmond. Dit kan bij de viering of via mail op info@sansalvatorgemeenschap.nl

Het Pastoraatsteam
Mignon van Bokhoven
Franneke Hoeks
Gepke Kerssen

Weldadige stilte

Sinds enkele maanden organiseren we een stiltemeditatie voorafgaand aan de viering op zondag. Van tien tot halfelf is er de
gelegenheid om in een van de ruimtes in Cello met elkaar stil te
zijn. Dat klinkt kinderlijk eenvoudig. Toch blijkt dat we de stilte
in ons hectische bestaan vaak een handje helpen. Mensen van
de Werkgroep Stiltevieringen bereiden de wekelijkse stiltemomenten voor.
In mei mocht ik een keertje invallen bij de stilteviering. Stoelen
in de kring gezet, bordjes ‘stilteviering’ opgehangen, tekst uitgezocht, kaars in het midden: klaar voor de stilte. Iets voor de klok
van tienen druppelen de eerste stiltezoekers binnen. De kaars
wordt ontstoken en de woorden gelezen en dan daalt de stilte
over ons neer.
Ik adem in en uit, mijn handen gevouwen op mijn schoot. Ik
voel de stoel, de vloer en de mensen in de kring. Het is net alsof
alles even indikt en samensmelt. Het geluid van de gang is er
wel maar doorbreekt de stilte niet.
Hoe vaak is het eigenlijk nog stil in mijn leven? Tijdens dit half
uurtje voel ik weer tot in mijn botten dat het in en om mij heen
nauwelijks nog stil is. Zelfs de loze momenten –het wachten in
de rij voor de kassa bijvoorbeeld- worden vaak nog gevuld door
het scherm van mijn telefoon. Ook bij mensen om mij heen zie
ik het gebeuren: er zijn bijna geen momenten waarop je, bewust, niets doet en de stilte laat gebeuren. Momenten van stilte
en leegte zijn schaars en kostbaar geworden. Onze stilteviering is
zo’n kostbare en weldadige plaats, waar je samen met anderen
echt even stil mag zijn.
Franneke Hoeks
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DIENSTENVEILING 2016 			
EEN LUSTRUM OM TE VIEREN.
Met enige regelmaat zullen we wat over de
dienstenveiling, die op 7 oktober staat gepland, vertellen. De warming-up is begonnen alhoewel je dat buiten nu niet merkt. Zo
daags voor Pinksteren is het waaien van de
Geest wel erg letterlijk door de weergoden
genomen. Een frisse wind zorgt vast voor frisse gedachten zullen we maar zeggen.
Ook in onze werkgroep was sprake van een
frisse wind. Karien Liebregts heeft het stokje
overgedragen aan Marian Veenker.
Voor de rest is de samenstelling van de werkgroep dezelfde gebleven. We zijn met zessen
allemaal gedreven en bezield door de geest
zal ik maar zeggen.
Ook onze veiling krijgt een nieuw sausje. Nee
toch niet …. Nee inderdaad. Leo Soeters blijft
onze veilingmeester. Maar we krijgen er wel
een verrassend element bij.
Op 24 juni kondigen we de dienstenveiling
aan in de viering en op de website. Er ligt dan
ook een flyer klaar. We gaan u op scherp zetten door al na te denken over de kavels.
Op 15 juli nog voor de zomervakantie doen
we de eerste oproep voor het indienen van
kavels. Elk jaar zien we wel verrassingen in de
aangeboden kavels en dat moeten we vooral
blijven doen.
Verrassend en verfrissend. Laat de Geest van
Pinksteren ook maar eens in uw eigen hoofd
waaien dan krijgt u vast een geweldig idee.
Verras uzelf (en ons).
Namens de werkgroep Dienstenveiling
Cees van Hoof

Omcirkel 7 oktober alvast
in uw papieren of digitale agenda of schrijf het in de palm van uw
hand. Dat maakt ons niet zoveel
uit, als u er maar bent op 7
oktober.

Eerste Communie van Julia, Floor en Mijke
Het was even wennen toen we in november voor de eerste keer in de kring
zaten om samen te beginnen aan de voorbereiding op hun Eerste Communie. De meisjes waren nieuwsgierig maar ook een beetje terughoudend en
afwachtend.
Ze waren al een beetje vertrouwd met Franneke en de gebruiken van de Kinderkerk. Ook hadden ze al enige ervaring met het bespreken en evalueren
van eigen gedrag.
Hun ouders en andere opvoeders hadden duidelijk een bewuste keuze gemaakt voor deze ondersteuning bij een christelijke opvoeding.
Tijdens de zes voorbereidingsmomenten op de zaterdagmorgen hebben we
een mooie ontwikkeling gezien in groeiende durf en inbreng van de meisjes.
Zowel in de kringgesprekken, waarbij ze steeds vrijer durfden te reageren,
als bij het aandachtig luisteren naar de verhalen hebben ze begrip gekregen
van “Het land van God”. Dat begrip lieten ze ons zien in hun uitwerking van
de leuke knutselopdrachten en het maken van de thuisopdrachten, waarbij
geschreven, geplakt, gebakken en gezaaid moest worden.

....door de poort gaan
naar het land van God
....

Zo leerden ze, dat iedereen erbij hoort, dat we mogen genieten van heel veel
dingen die er gewoon zijn, dat je je fouten weer goed kunt maken, dat samen
delen blij maakt. Hun werkschriften lieten ze vol trots aan ons zien.
Hun ouders/begeleiders hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Ook
voor alle praktische zaken konden we op hun hulp rekenen.
Geen wonder, dat de viering van hun Eerste Communie heel sfeervol was
met een inspirerende inhoud en een grote rol voor Julia, Floor en Mijke, die
daar zichtbaar van genoten. Aan ons gaf het veel voldoening over de afgelegde weg.
Voor mij, als medebegeleider van dit Eerste Communietraject was het een
bijzondere ervaring om samen met Franneke, Julia, Floor en Mijke en hun
ouders en begeleiders op deze manier “Door de Poort” te gaan naar ”Het
land van God”.
Han van Uden

Inspiratie gevraagd!
In het kader van ons eerste lustrum gaan we een glossy maken over onze gemeenschap. Met dit magazine willen we op een aansprekende manier in beeld
brengen wat ons na aan het hart ligt. We zoeken daarbij steeds naar een verrassende en inspirerende insteek.
In dit magazine willen we graag een aantal mooie, inspirerende teksten opnemen.
Daar hebben we uw hulp voor nodig. Misschien hebt u een citaat, gedicht of
spreuk die volgens u prima past bij San Salvator? Wilt u die met ons delen?
De mooiste citaten krijgen een plek in de San Salvator glossy. Op deze manier
geven we onze inspiratie door.
U kunt uw citaat tot en met eind augustus mailen naar
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
Natuurlijk kunt u uw citaat ook na de viering aan een van de redactieleden
geven.
We hopen op veel gedeelde inspiratie.
Franneke Hoeks, Ard Nieuwenbroek, Toos Verdonk,
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AZC Bloesemtocht
Na de zondagse viering met
als thema ‘Mens durf te leven’
werden er chauffeurs gevraagd om op Koningsdag met
vluchtelingen een autotocht
door de Betuwe te maken. Ik
verzamel al mijn durf om me
op te geven, om eens “in het
echt” met een vluchteling in
contact te komen.
De inburgering verloopt al
prima, na veel meer dan een
Brabants kwartiertje staan er
zo’n 26 mannen te wachten
om te worden verdeeld over
de auto’s. Al bij de eerste kennismaking wordt duidelijk dat
Johannes bij mij in de auto wil.
Met Johannes naast me en
een vader met zoon achterin,
vertrekken we in colonne naar
de pont bij Alem. De taal is een
klein probleem: aan de Nederlandse woorden die ze machtig
zijn hebben we niet zo veel.
Met enige moeite hoor ik woorden als jongen, meisje, vader,
moeder, tafel, deur en fiets. Ik
denk begrepen te hebben dat
de zoon, hij spreekt een beetje
Engels, natuurkunde studeerde in Damascus en is gevlucht
toen hij voor militaire dienst
werd opgeroepen. Ik denk dat
Johannes vrachtwagenchauffeur geweest is (hij laat een

mooi Arabisch rijbewijs zien).
Johannes zou op de andere auto’s letten, ik had hem ook het
kaartje gegeven, maar converserend in complete spraakverwarring raken we in Zaltbommel de rest al kwijt. Gelukkig
reden de anderen ook fout en
zo kunnen we in Beesd toch
gezamenlijk het meegebrachte
proviand soldaat maken.
Daarna rijden we over smalle
rivierdijken langs de meanderende Linge. We kijken neer
op een prachtig landschap met
verspreid liggende molens,
mooie boerderijen, kerken en
natuurlijk de in bloei staande
fruitbomen. De mannen genieten zichtbaar.
Ondanks het frisse weer met
af en toe een hagelbui is het
zweten in de auto. Johannes
heeft de kachel op 26°C gezet
en zit met z’n handen voor de
uitblaasopeningen. Ik pak z’n
hand, deze is inderdaad koud,
dus de kachel maar aangelaten.

wat van ons land te laten zien maar het gaat
hen primair om iets anders. Om contact met
ons, om perspectief, wat brengt de toekomst.
Omdat we toevallig langs een molen wandelen
bezoeken we deze maar….
Johan uit ‘s-Hertogenbosch en Johannes uit
Syrië, zonder elkaar te verstaan begrijp ik dat
Johannes al z’n durf nodig heeft gehad om te
overleven.
Bedankt Johannes!

Johan van Gemeren

Buren is de volgende stop, een
mooi plaatsje maar ook een
beetje saai. Er is niet zoveel te
beleven maar dat maakt ook
niet uit. Het valt op dat we niet
met toeristen op pad zijn. Natuurlijk is het leuk en nuttig om

Vertrouwen?
Iedere keer neem ik het mee naar huis als ik in de San Salvator ben geweest. Ook vandaag op Pinksteren: welgemoed op weg met de vrede die shalom wordt genoemd. Ik probeer die inspirerende vrede vast te houden.
Deze keer paste de San Salvator-ervaring heel bijzonder bij wat ik deze week meemaakte. Ik moest naar een
vergadering in Utrecht. Geen sinecure op mijn leeftijd. Zo gaat dat op de duur! Het verbergen ervan lukt niet
meer. Wat onzeker en ongerust de trein in. Door de chaos van de stationshal naar de bussen. Maar welke moest
ik hebben? Een mooie buitenlandse vrouw zag me zoeken. Ze bracht me naar de juiste bus. En in de bus baande
ze zich een weg naar de chauffeur: of hij zo goed wilde zijn die meneer op tijd te waarschuwen. Ik was blij verrast
en mijn dag kon niet meer kapot hoe saai de vergadering ook zou worden. Maar ook dat viel reuze mee.
De ochtend kreeg nog een vervolg toen ik ‘s avonds in de overvolle trein stond. Een beetje met knikkende knieën. Weer zo’n lieve kordate mevrouw die haar stem liet horen: of er niet een plekje was voor die oude meneer?
Thuisgekomen: ik voelde me echt blij en niet alleen door die gezellige bijeenkomst. Vertrouwen komt soms binnen als kleine druppeltjes!
												Arie Akkermans
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WERELDWIJD -WEB
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.
Een inspirerende parochie.
Ondanks de vaak kritische geluiden is de medische zorg
en de maatschappelijke hulpverlening in Nederland in
vergelijking met de Verenigde Staten goed geregeld.
Door falend overheidsbeleid zijn mensen die daar zorg
nodig hebben meestal aangewezen op initiatieven van
particuliere organisaties, zoals de kerken. De St. James
parochie in Seattle is daarvan een indrukwekkend voorbeeld.
De St. James- kathedraal vormt de spirituele ontmoetingsplek voor meer dan 5000 gemeenteleden. Naast
liturgische vieringen vinden er talrijke culturele, artistieke en interreligieuze bijeenkomsten plaats. Maar de
parochie is ook het centrum van waaruit meer dan 1000
vrijwilligers hun bijdrage leveren aan zeker zeventien
diaconale werkgroepen.
De keuken, met meer dan 100 vrijwilligers, verzorgt
iedere dag een avondmaaltijd voor 180 personen. Andere vrijwilligers werken in de eigen groentetuin, die zij
hebben aangelegd op een verwaarloosd stuk grond. In
de parochie kunnen immigranten terecht voor inburgeringscursussen, Engelse les of sociale bijstand. In de kathedraal is een overnachtingsplek voor een kleine groep
dakloze oudere mannen. Een groep speciaal getrainde
vrijwilligers geeft praktische en emotionele steun aan
aids- en hivpatiënten. De Vincentiusvereniging probeert
via huisbezoeken gezinnen op te sporen die op enige
wijze hulp nodig hebben. Zwangere vrouwen en moeders
met pasgeboren baby's krijgen extra hulp die buiten de
gewone gezondheidszorg valt. Er is een werkgroep die
ontslagen gevangenen bijstaat. Een andere werkgroep
zet zich in voor mondiale gerechtigheid. Een groep mentoren ondersteunt jongeren met problemen, er is een
tutor- programma voor studenten en een groep die zich
vooral richt op ouderen en zieken.
'De parochie probeert', aldus een woordvoerder, 'directe zorgverlening te combineren met scholing en het op
gang brengen van systeemveranderingen. Daarom zijn
er ook aparte werkgroepen die zich bezighouden met de
verdediging van de rechten van daklozen en migranten,
en met de bescherming van het leven en de natuur. Al
deze onderwerpen vormen een integraal onderdeel van
de liturgie en de religieuze opvoeding.'
'De belangrijke rol die de geestelijke gezondheids- en
welzijnsdienst van de St. James parochie vervult, is te
vergelijken met die van een 'veldhospitaal' zegt Nancy
Granger, psychiatrisch verpleegkundige, die sinds 2013
deze dienst leidt. ' De kernopgave van dit 'veldhospitaal'

is aanwezig te zijn bij mensen die behoefte hebben dat
iemand hun bestaan bevestigt in een wereld waarin zij
zich onzichtbaar voelen.'
Niet alles slaagt even goed erkennen de woordvoerders,
maar de parochie probeert te leven volgens de woorden
van Jezus in het evangelie van Lukas, die in de koepel van
de kerk boven het altaar zijn afgebeeld: Ik ben in uw midden als degene die dient.
Bron: National Catholic Reporter, april 2016
Verdreven uit het paradijs.
'In rijke landen kun je over klimaatverandering spreken
alsof het een keuze in levensstijl is of een economisch
probleem op langere termijn. Voor mensen die wonen
op de Pacific- eilanden is het een acute kwestie van overleven'. Dit zei, Ursula Rakova, op een bijeenkomst in Melbourne georganiseerd door Friends of the Earth. 'De zee
die altijd een vriend van de bevolking was, heeft zich nu
tegen haar gekeerd. De arme bevolking lijdt het meest
van de opwarming van de aarde'. Ursula zelf heeft meegemaakt hoe haar eiland in tweeën spleet en hoe groentetuinen werden verwoest door het zoute zeewater. Het
thuisland van vele generaties verdween voor haar ogen.
'Tegenwoordig zijn er velen', zegt zij, 'die claimen dat
zij de oorzaken weten van de klimaatverandering en de
gevaren ervan voor onze planeet. Maar voelen zij het
ook? Begrijpen zij het verlies van de ontheemden van
wie het land weggeslagen werd. Zien zij voldoende in dat
na verloop van tijd de toekomst van ons allen op het spel
staat?'
De Australische regering gaat intussen door met de
exploitatie van mijnbouw. Ministers maken onderling
grapjes over de problemen van de eilandbewoners. En,
toppunt van ironie, de minister-president stelde voor om
op Tuvalu, een van de getroffen eilanden, vluchtelingen
te huisvesten die Australië niet mogen binnenkomen.
Bron: Eurekastreet.com.au, april 2016

Kledinginzameling

De opbrengst voor Sam's Kledinginzameling voor
Mensen in Nood was 25 eenheden. Hartelijk
dank aan de bezorgers. Eveneens dank aan de
ontvangers. In oktober komen we weer in actie.
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ZIN in film

De twee komende ZIN
in filmavonden:
18 juli
17 oktober

Gelezen
In de maand waarin we het einde van de tweede
wereldoorlog en de bevrijding van Europa
herdenken een impressie van de roman
De Informanten van de Colombiaanse schrijver
Juan Gabriel Vásquez (1973).
Sinds het einde van de negentiende eeuw kent
Colombia een grote gemeenschap van Duitse migranten, die voornamelijk naar dit Zuid - Amerikaanse
land gekomen waren om hun economische positie
te verbeteren. Tegen het eind van de jaren dertig
waren het vooral joodse vluchtelingen die de oceaan
overstaken. In deze groeiende gemeenschap, waarin
Duitsers met nazisympathieën en slachtoffers van
het nazistisch gedachtegoed elkaar troffen, kon de
spanning hoog oplopen. Zeker toen Colombia zich
aan de kant van de geallieerden plaatste en onder
druk van de Verenigde Staten zonder strikte juridische regels mensen met nazisympathieën in kampen
interneerde. Afgunst en roddel konden iemand fataal
worden. In het boek overkomt dat Konrad Deresser,
een onschuldige maar bangelijke man met weinig
ruggengraat.
De roman begint in 1991 als de journalist en schrijver Gabriel Santoro door zijn vader wordt opgebeld
met de mededeling dat hij een hartoperatie moet
ondergaan. De relatie vader - zoon is al enige jaren
verstoord. Gabriel Santoro sr., een beroemd jurist en
hoogleraar in de welsprekendheid, heeft ongemeen
kritisch gereageerd op een boek dat zijn zoon geschreven heeft over de levenservaringen van Sarah
Guterman, een huisvriendin en joodse vluchtelinge.
Gabriel jr. ziet hoog op tegen zijn vader, die zich altijd
heeft geprofileerd als een moedig man tijdens de
oorlogsjaren. Hij is dan ook heel verbaasd over diens

felle reactie, die hij bovendien niet
rechtstreeks maar via de media te
horen krijgt. Hijzelf spreekt zijn vader
ook niet rechtstreeks aan, maar probeert door stiekem wat colleges van
hem te volgen achter de waarheid te
komen.
Zijn vader wil na de operatie, zo zegt
hij, een nieuw leven opbouwen. Hij
vertrekt met zijn nieuwe minnares,
de verpleegkundige Angelina zogenaamd voor een vakantiereisje naar
Medellin. In werkelijkheid is zijn belangrijkste doel
een gesprek te hebben met de zoon van Konrad Deresser, Enrique, die zich in zijn puberjaren flink afzette
tegen zijn lafhartige vader. Op de terugweg verongelukt hij. Was hij afgeleid omdat het gesprek een
teleurstelling voor hem was? Of was het suïcide, zoals
Enrique lijkt te suggereren?
Na diens dood gaat Gabriel jr. op zoek naar de levensgeschiedenis van zijn vader. Daardoor wordt hij
genoodzaakt om het beeld dat hij van zijn vader had
definitief bij te stellen. De alom gevierde persoon is
van zijn voetstuk gevallen.
Het boek laat zich vanuit verschillende invalshoeken
lezen: de vader-zoonrelatie, de verhouding tussen
nazi- Duitsers en de Duits -joodse vluchtelingen, de
manier hoe taal de werkelijkheid kan manipuleren
(de vader is niet voor niets hoogleraar welsprekendheid), de wijze hoe mensen het geheugen naar hun
hand zetten en de zoektocht naar vergeving en bevrijding van schuld. Die verschillende lagen maakten het
voor mij tot een schitterend boek.
Juan Gabriel Vásquez; De Informanten; 2014; €15,45
gelezen door Ton van Iersel-Oomens

ADVIESRAAD SSIB, ontvangt werkgroep Kinderkerk

Donderdagavond 7 april 2016 vergaderde de Adviesraad.
Een geanimeerde bespreking met als een van de belangrijkste agendapunten de ontmoeting met de werkgroep
‘Kinderkerk’. De bedoeling van zo’n ontmoeting, elkaar leren kennen, informeren, inspireren en waar mogelijk
elkaar adviseren, kwam goed uit de verf. Voor de Adviesraad ging er een wereld open, het enthousiasme van de
groep maakte veel indruk. Uitvoerig werd er gesproken over mogelijkheden en onmogelijkheden om Kinderkerk
en reguliere viering meer op elkaar te laten aansluiten en over hoe je de bezoekers van de Kinderkerk na afloop
van de vieringen beter kunt ontvangen. Verder werd de Adviesraad geïnformeerd over de resultaten van een door
Maria Claessens verricht onderzoek naar de manier waarop bij een aantal kleine geloofsgemeenschappen de inspraak van de leden is gerealiseerd. De ontvangen reacties laten zien dat de wijze van inspraak in hoge mate varieert, de geloofsgemeenschappen variëren ook in hoge mate in grootte.
De eerstvolgende openbare vergadering van de Adviesraad vindt plaats op donderdag 16 juni a.s. om 19.30 uur
in het gebouw van Cello, U bent van harte welkom.
Johan Wierenga, voorzitter
Meer informatie over de Adviesraad op www.sansalvatorgemeenschap.nl
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Slotevent 12 juni
Feestelijke afsluiting project ‘de 10 mooiste bijbelverhalen van
’s-Hertogenbosch’
Wat is hét bijbelverhaal dat de Bosschenaren gekozen hebben tot
mooiste verhaal? Op zondag 12 juni zullen we dat bekend gaan maken op de Parade in het hart van de stad. U kunt daar natuurlijk bij
aanwezig zijn en meewerken om deze dag tot een bijzonder feest te
maken.
Het Slotevent is de feestelijke afsluiting van het project ‘de tien mooiste bijbelverhalen van ’s-Hertogenbosch. Door dit project heen zijn al
veel bijzondere contacten ontstaan en met het Slotevent willen we
de verhalen op een bijzondere manier teruggeven aan de stad. In een
programma dat van 14.00 tot 18.30 uur duurt zal Peter van Helden
de opening verzorgen en een bekende Bosschenaar het nr. 1 verhaal
onthullen. Henk Stoorvogel (bekend van de 4e Musketier) zal naar
aanleiding van dit verhaal spreken. Rondom het hoofdpodium komt
een verhalenfestival van kraampjes waarin van alles te ontdekken
en te doen is. Het programma bevat daarnaast veel muziek, met ook
samenzang en als afsluiting een optreden van de band Trinity!
De voorbereidingen zijn in volle gang. Samen kunnen we dit Slotevent
als een cadeau aan de stad aanbieden. Als eerste wordt uw aanwezigheid op deze dag heel erg op prijs gesteld. Samen zijn we de kerk.
Samen worden we zichtbaar door er te zijn. Het belooft een prachtig
evenement te worden, dus houdt deze middag alvast vrij in uw agenda!
Daarnaast worden er vrijwilligers gevraagd. Elke deelnemende kerk
heeft een eigen verhaal dat uitgewerkt wordt in een stand op het
verhalenfestival, maar er zijn ook in het algemeen nog vele handen
nodig. Hekken plaatsen, mensen welkom heten, eten en drinken verzorgen. Via de website of via de contactpersoon in uw gemeente kunt
u zich opgeven als vrijwilliger.
Uw bijdrage aan dit cadeau voor de stad
Wat u ook zelf kunt doen is een financiële bijdrage leveren. We bieden dit evenement aan met gratis toegang voor iedereen in de stad.
Een cadeau van de kerk aan de stad. We zijn goed op weg om de
begroting rond te krijgen en vragen u om ook een bijdrage te doen,
zodat we er samen een prachtig Slotevent van kunnen maken.
Uw bijdrage kunt u op de website via iDEAL direct regelen of overmaken op NL59RABO0168872307 t.n.v. EGP Den Bosch
onder vermelding van: Bijdrage 10MB Den Bosch.
We hopen op deze manier de betrokkenheid bij dit project zo
breed mogelijk op te zetten en zien uit naar wat God in onze kerken doet d.m.v. dit project. Bidt u ook voor mensen die u uitnodigt? Alvast heel erg bedankt! Mocht u vragen hebben dan horen
we het graag.
Website: www.de10mooistebijbelverhalenvandenbosch.nl
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Rond het afscheid van
Karel Huiskamp
Dag beste mensen,
Een aantal van u hebben wij ontmoet deze laatste dagen rondom
het afscheid van Karel.
Maar een aantal ook niet. Wij
danken u voor alle aandacht die
hij kreeg. Toen hij nog op de Klokkenlaan woonde maar ook daarna
in De Beemden. Het was goed om
te zien dat er regelmatig iemand
langs kwam vanuit zijn geliefde
parochie, kennissen en vrienden.
En niet vergeten werd.
Ook na zijn overlijden hebben het
stuk in het Brabants Dagblad, de
mooie tekst die in de San Salvator
gemeenschap is rondgestuurd en
is voorgelezen tijdens de viering,
en niet te vergeten de aanwezigheid van veel mensen in de kerk
en crematorium, bijgedragen aan
een waardig afscheid van een
mooi mens.
Heel veel dank.
Pieternel, Dymph, Jan en Marieke

“Dat moeten we vaker doen”…
…..was een meermalen gehoorde opmerking na de
discussiebijeenkomsten, die in de laatste twee weekenden van april werden gehouden.
Tijdens deze weekenden werd door elf groepjes na de
viering met elkaar gesproken over de thema’s:
“Wat is waardevol voor jou binnen onze gemeenschap?” en “Hoe zie je onze plaats te midden van
andere geloofs-(basis) gemeenschappen, kerken en
andere levensbeschouwelijke organisaties?”
Het waren sfeervolle en openhartige gesprekken!
In totaal spraken 89 mensen met elkaar en via de
e-mail werden nog drie bijdragen ontvangen. Inmiddels hebben de rapporteurs hun verslagen ingeleverd
en beschikt de werkgroep over 26 pagina’s tekst met
tal van behartenswaardige opmerkingen en uitspraken.
Onze relatie met de RK-kerk, andere geloofsgemeenschappen, de nieuwe bisschop kwamen aan de orde,
maar ook vragen rond openheid, wijze van werken,
echt naar buitentreden, de diaconie, en ook waarde
volle opmerkingen rond het thema vieringen.
Communicatie is een ander veel besproken thema:
“Wat weten we eigenlijk van elkaar”.

Hoe nu verder?
De werkgroep is nu bezig met het groeperen van overeenkomende teksten uit de 11 verslagen en gaat komende maanden deze samenvatten en “omvormen”
tot adviezen, bespreek- en actiepunten.
Dit alles wordt voorgelegd aan de pastoraatgroep en
adviesraad want zij hebben het initiatief tot deze gesprekken genomen. Na vijf jaar “op eygen benen” leek
het een goede zaak een balans op te maken.
Het spreekt voor zich dat u via de Salvatoriaan en de
website niet alleen geïnformeerd wordt over de voortgang maar ook betrokken wordt met de vraag mee te
werken bij de uitwerking van de resultaten.
De werkgroep, Gepke Kerssen, Forra van Reijswoud,

Vluchtelingen
Kort na de geslaagde Bloesemtocht (zie elders in de Salvatoriaan) zijn
de meeste vluchtelingen van het eerste uur overgeplaatst naar andere
AZC’s. Alleen degenen die in Den Bosch een woning zullen krijgen, mogen blijven.
Op de overplaatsing hebben de vluchtelingen geen invloed. Iemand die
in de toekomst in Vught een woning zal krijgen, is overgeplaatst naar
Assen. Jammer van alle contacten die hij hier had opgebouwd en straks
weer nodig heeft. Ook vrienden die zo belangrijk zijn als je niet meer
in je eigen land kunt wonen, worden uit elkaar gehaald. Op de nieuwe
plekken vinden vaak minder activiteiten (waaronder taalles) plaats.
Het was ook voor ons leraren een emotioneel afscheid. Soms ging de overplaatsing zo snel, dat er geen tijd was voor
afscheid nemen. De nieuwe vluchtelingen zijn inmiddels druk bezig met hun procedure voor een verblijfsvergunning.
Ze hebben zoveel afspraken dat ze geen tijd hebben voor de Nederlandse les.
En spanning en onrust....
We willen proberen om ook in de zomertijd leuke activiteiten te organiseren. Mogelijk doen we daarbij weer een
beroep op u. Hartverwarmend het grote aantal mensen uit onze gemeenschap dat zich voor de Bloesemtocht had
opgegeven. Fijn om bij zo’n gemeenschap te mogen horen!
Gepke Kerssen
Werkgroep Wereldwijd
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Even eruit
In de meivakantie een lang weekend
richting zee. Naar Egmond, verblijf
in de Stayokay hostel in Egmond
Binnen. Op zondagmorgen lopen lief
en ik naar de Adelbertabdij voor de
eucharistieviering.
De kapel is al goed bezet, wij schuiven aan in de kloosterbanken. Het is
een sobere ruimte, met veel stenen.
Ik mis het uitzicht op de tuin. De
broeders van de abdij komen van
verschillende kanten binnen lopen.
Een jongere Benedictijn duwt de rolstoel van een zorgvuldig ingestopte
medebroeder, het is zonnig maar
koud buiten. Ik kan het niet laten,
de vergelijking met onze eigen kerk.

Een weldadige stilte hier. De boekjes
met de eenvoudige orde van dienst
voor de zesde zondag na Pasen liggen klaar, zijn al vele malen eerder
gebruikt. Wat een rust: lezingen,
liederen, acclamaties, psalmen zijn al
gegeven. Vergelijk, alleen al voor de
liederen voor een viering in de San
Salvator is het overleggen, mailen,
zoeken in Dropbox, downloaden,
checken, aanpassen, knippen, plak-

ken, kopiëren en dat in tweevoud
voor de zaterdagavond en de zondag.
Al weer een paar uur bezig geweest
met alleen de liederen. Is dat de juiste tijdsbesteding? Je wilt het altijd
goed doen, maar die tijd besteed je
dus niet aan een pastoraal bezoek
aan iemand die het nodig heeft. Niet
aan meditatie, niet aan kunst.
Nou even niet denken, zingen. De
mis is namelijk begonnen, staande
zingen we. Toch mooi, Latijn. De lezingen volgen en de overweging. Een
fijne overweging, openend en bevrijdend, over de kracht van de levende
Geest tegenover de verstarring van
een krampachtig vasthouden aan
de traditie. De vredeswens brengt
verbinding. De man rechts van ons

is duidelijk een vaste bezoeker, hij
heeft het misboekje niet nodig om
voluit mee te zingen en bidden. De
mensen links van mij zijn kennelijk
ook vakantie-bezoekers, net als wij
niet helemaal bekend met de precieze momenten van opstaan, buigen,
bidden. De vredeswens is net zo intens en verbindend als ‘bij ons’.

In onze Pinksterviering werd de opbrengst van onze
Vastenactie bekend gemaakt.
Namens de Stichting Colourful Children in India willen we
graag iedereen bedanken voor de fantastische opbrengst
die de Vastenactie dit jaar in onze gemeenschap heeft
opgebracht: een mooi bedrag van € 4.265,-.
U hoort later waar het bedrag aan besteed wordt.
Werkgroep Wereldwijd
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Wierook vult de ruimte en danst in
de stralen van het binnenvallend
licht. Ik voel me welkom om aan
de communie deel te nemen, met
brood en wijn. Hier wordt het evangelie bevrijdend gevierd. Eindelijk
ben ik geland en is het stil geworden
in mijn hoofd. Even denk ik nog om
halfelf aan de San Salvator, daar
klinkt nu de gong en Maria van den
Dungen zal voorgaan. Fijn dat bij ons
ook vrouwen voorgaan. Gelukkig
weet ik niets van haar gevecht met
de onwillige beamer, het haperende
kopieerapparaat. Ik ben daar, bid
en zing, voel me welkom. Na afloop
wordt ons een fijne dag toegewenst,
in alle rust. De organist wordt gefeliciteerd met zijn veertigjarig jubileum, er is koffie na de viering. De
vergelijking tussen daar en ‘bij ons’ is
weggevallen, dat is alleen maar drukte in mijn hoofd, het doet er niet toe
hoe. Dat je gaat, dat je met elkaar
viert, dat je er bent, dat je je opent
voor gebed, voor elkaar, voor God
dat doet ertoe. Het gaat om de wil
om te vieren. Laten we al die plekken
mét hun verschillen koesteren. En...
haast u niet. Dat was het thema van
de viering. Slow down.
Bent u de komende tijd ook ergens
te gast? Laat de thuisblijvers eens
meedelen in uw ervaring en schrijf
iets voor de zomer Salvatoriaan!
Mignon van Bokhoven.

bijzondere momenten

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Karel Huiskamp		
Geboren op 3 februari 1925
en overleden op 27 april 2016
			
Afscheidsviering op 3 mei 2016
Mieke Beckers		
Geboren op 9 april 1923
en overleden op 8 mei 2016
			
Afscheidsviering op 13 mei 2016
3 kinderen hebben hun 1e Communie gedaan op 17 april jl.
Mijke Toorians
geboren op 7 december 2007
Floor de Jong		
geboren op 30 september 2008
Julia Ooms		
geboren op 5 december 2008

AGENDA
MEI
Zaterdag 28 mei 17.00 uur
Eten in de Schaapskooi|Beethovenlaan 1, Rosmalen
JUNI
Woensdag 1 juni 10.00-12.00 uur
Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen
Zondag 12 juni 14.00-18.30 uur
Slotmanifestatie 10 mooiste Bijbelverhalen Den Bosch
Donderdag 16 juni 19.30 uur
Openbare vergadering van de Adviesraad
JULI
Zaterdag 9 juli 17.00 uur
Eten in de Schaapskooi|Beethovenlaan 1, Rosmalen
Zondag 10 juli
Kopij Salvatoriaan, verschijnt 20 juli
Maandag 18 juli 19.00 uur
Zin in Film|Verkadefabriek

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 10 juli 2016
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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