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Elk blad ademt de boom tot leven
GEMEENSCHAP SAN SALVATOR

op verhaal komen

geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap
verbonden in liefde
het leven vierend

Op verhaal komen

Altijd gedacht dat op verhaal komen te maken had
met iets van ‘weer thuiskomen in je levensverhaal.’
Dat wat in de vakantietijd vaak plaatsvindt: alle drukke
werkzaamheden, ervaringen en ontmoetingen van het
afgelopen jaar een plaatsje geven, even terugkijken,
laten bezinken, misschien zelfs wel proberen te duiden.
Hoe zit dat eigenlijk met mijn levensverhaal? Zit ik nog
op de goede weg? Om vervolgens te komen tot een
bespiegeling over de plannen en verwachtingen voor
het volgend jaar. Je gaat je weer op je plek voelen in je
eigen levensverhaal.
Maar het etymologisch woordenboek vertelt het
volgende: ‘op verhaal komen’ betekent: ‘zijn verloren
krachten terugkrijgen, tot bedaren komen, bijkomen,
uitrusten, herstellen.’
De zevende dag, sjabbath.
Zo’n periode gun ik ons
allemaal. En het kan best
samengaan, verhalen vertellen
en tot rust komen.
Deze Salvatoriaan vertelt ook
vele verhalen in beelden en
woorden. Bijvoorbeeld over
het mooiste Bijbelverhaal van
Den Bosch of een persoonlijke
vertelling van een dierbaar
familielid. Een vraag naar de
oude verhalen.

Een gezegende zomertijd voor u.
Mignon van Bokhoven, ook namens Gepke en Franneke.
*) Bedaren: tot rust komen, tot zichzelf komen. Van
oorsprong misschien: beweegloos worden.

Franneke, Gepke en Mignon zijn in de
zomerperiode van 16 juli tot 21 augustus
afwisselend op vakantie.
U zult ons in deze weken minder in de vieringen treffen.
Voor noodgevallen en pastorale ondersteuning is altijd
iemand bereikbaar via ons bekende telefoonnummer 0648645507 .
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De bemoedigende woorden na de vastenactie. Een
ontmoeting met een inspirerende vrouw. Lichtpuntjes in
het leven van de vluchtelingen.
Zo vertellen we met elkaar het verhaal van de San
Salvator, door terug te kijken, door ervaringen te delen,
door elkaar te bevragen en door ons te laten inspireren.

Het verhaal van ons pastoraatsteam gaan we na de
vakantie met vier personen vertellen.
Begin september zal Jack Steeghs deel uit gaan maken
van het pastoraatsteam, hij stelt zich alvast voor.
Er staan ook al allerlei plannetjes voor het najaar
vermeld. Eigenlijk hebben we daar al helemaal zin in.
Maar nu eerst even tot bedaren*) komen.

Even voorstellen
Jack Steeghs
Sinds enkele dagen weet ik officieel dat ik vanaf 1 september
toe zal treden tot het team van
pastores bij de San Salvatorgemeenschap. Ik kan
me voorstellen dat u benieuwd bent wie ik ben.
Vandaar maar meteen een eerste bijdrage voor de
Salvatoriaan.
Ik heb gesolliciteerd omdat ik een bodem in mijn
werk miste. Het past helemaal bij mij om actief te
zijn met projecten, maar alleen projectwerk voelt
voor mij kaal, onaf. En daar kreeg ik steeds meer
last van.
Ik zag de vacature en reageerde vrij vlot in de
hoop uitgenodigd te worden. Ruim een maand
later, en drie gesprekken verder, is het zover. Zo
kan het gaan als het klikt tussen mensen.
Ik ben er dankbaar voor om deel uit te mogen
maken van uw gemeenschap!

Ik zie ernaar uit
u binnenkort te
ontmoeten!
Oorspronkelijk kom ik uit Zuidoost-Brabant. Geboren als enig kind in een gemoedelijk katholiek
gezin ben ik in de traditie van het boerengezinsbedrijf opgegroeid.
Later heb ik het varkensbedrijf van mijn ouders
overgenomen, maar tijden veranderden: ik ben
een andere toekomst tegemoet gegaan. Omdat ik
me van binnenuit nieuwsgierig en kritisch religieus
voel, maar destijds de nodige kennis miste, betekende dat theologie studeren.
Nu is het zover: ik ben allereerst pastor in uw
gemeenschap. Daarnaast zelfstandig coach/diaconaal werker, en in die hoedanigheid ondermeer
actief met diaconaal jongerenwerk en boerenpastoraat. Ik heb mijn jarenlange ervaring met
parochieel en diaconaal werk opgedaan in het
aartsbisdom Utrecht (wie meer over mij en mijn
werk wil lezen, kijk op http://vroedman.nl
Privé woon ik samen met mijn vrouw en 5 opgroeiende kinderen in Zaltbommel. En hobby’s?
Knutselen met Fischertechnik en fietsen/wandelen.

Voortgang gespreksbijeenkomsten
Soms denk ik: ‘Ik zou willen dat ik wat beter geïnformeerd
was over alles wat gaande is.'
Een ander sluit hierop aan: ' Ik mis het pastoraal café van
vroeger in de kerk, waarin werkgroepen zich konden presenteren. We hebben wel de Salvatoriaan waarin af en toe
wat instaat, maar die informatie vind ik te weinig.'
Twee citaten ontleend aan verslagen van de gespreksbijeenkomsten die eind april zijn gehouden.
In de Salvatoriaan van 27 mei informeerden we u over
de voortgang. Tijdens de vergadering van de adviesraad
van 16 juni deed de werkgroep verslag over de stand van
zaken.
Er zijn uit de verslagen voorlopig 7 trefwoorden gedestilleerd:
z
Communicatie is een ander veel besproken thema:
“Wat weten we van wat er in groepen gebeurt.”
z
Gemeenschap: je thuis voelen.
z
Openheid, gastvrijheid.
z
Onze relatie met de RK-kerk, andere geloofsgemeenschappen.
z
De nieuwe bisschop.
z
Echt naar buitentreden, de diaconie.
z
Vieringen.
Op dit moment zijn en worden deze trefwoorden verder
uitgewerkt, samenvattingen gemaakt en adviezen geschreven. Eind augustus hoopt de werkgroep het rapport af te
ronden.
Dat rapport wordt aan de adviesraad en pastoraatsteam
aangeboden, maar daarna juist ook aan de verschillende
werkgroepen, die met de aanbevelingen aan de slag moeten gaan.
Zo wordt de lijn tussen het “Visioen van Liefde” van 2012,
de gesprekken van april 2016 en de uitwerking daarvan
doorgetrokken en blijft de San Salvator in Beweging.

De werkgroep
Gepke Kerssen, Forra van Reijswoud, Karel Bierlaagh en
Ton Vreeburg

Jack Steeghs
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De weg van barmhartigheid -- straatpastoraat
De vrouwen van Salvatrix, vrouwengroep van de
San Salvator, nodigden Julia Hoppenbrouwers,
straatpastor in Den Bosch uit.
Julia Hoppenbrouwers vertelt over haar werk als
straatpastor en over hoe ze geïnspireerd is door
de woorden van paus Franciscus over barmhartigheid.
De paus beschrijft barmhartigheid als een fundament dat in ons hart leeft: als de wijze waarop
God ons tegemoet treedt, hoe wij naar een ander
kijken en als de weg die God en mens verenigt.
‘De dak- en thuislozen, de mensen van de straat,
lopen voortdurend, met een grote rugzak op de
rug, waarin van alles kan zitten als levensbagage.
Barmhartigheid vraagt om inzet en offer en vooral
niet oordelen en veroordelen, en vergeven en
geven. De pijn van de mensen op straat is groot, maar God is voor iedereen barmhartig. Iedereen heeft de behoefte om gekend te worden, heeft
behoefte aan iemand die jou speciaal ziet.’
Uit de stem en de ogen van Julia merk je de bewogenheid om er te zijn
voor deze mensen die zoveel te dragen hebben. Mij trof haar open en
vragende houding. Er vindt pas ontmoeting plaats wanneer deze vanuit
gelijkwaardigheid tot stand komt. Geen liefdadigheid maar barmhartigheid, omdat barmhartigheid ‘de fundamentele wet is die woont in het
hart van iedere persoon, wanneer hij met oprechte ogen kijkt naar de
broeder en zuster die hij ontmoet op zijn levensweg’ (paus Franciscus).
Julia Hoppenbrouwers hield haar verhaal en nam ruim de tijd om op
onze vragen in te gaan. Eigenlijk voelde ik me op een gegeven moment
bezwaard, wij hielden haar af van haar werk met de mensen die het veel
harder nodig hebben dan wij. Daarom vroegen wij haar: wat kunnen wij,
wat kan de San Salvator, voor jou doen? ‘Zouden jullie een keer een bijdrage kunnen doen voor onze soep na de viering op zaterdag. Die vinden
de bezoekers zo lekker, omdat het zelfgemaakte soep is. Er is op zaterdag
geen andere mogelijkheid voor een warme maaltijd in de stad.’
Daar moeten we maar niet te lang over vergaderen, lijkt me. Oktober
wordt ‘soepmaand.’ We zullen een soeppot neerzetten voor bijdragen
aan de warme soep van Julia.
Het straatpastoraat in Den Bosch is een zelfstandige stichting. De straatpastor ontvangt een zending van de
bisschop. Het werk van straatpastor Julia Hoppenbrouwers is er te zijn voor mensen die tot het straatwereldje behoren en in geestelijke nood verkeren, om hen te ontmoeten en ‘zorgzaam’ nabij te zijn. Op donderdagmiddag is er in de Annakerk op West een inloopspreekuur, met natuurlijk koffie en thee. Op zaterdagmiddag
is er een gebedsviering, met na afloop soep voor de bezoekers. In het straatpastoraat gaan geestelijke en
lichamelijke barmhartigheid samen op.
Het straatpastoraat zoekt vrijwilligers die op donderdag of zaterdag als gastvrouw of gastheer willen helpen
bij het inloopspreekuur of de viering.
www. straatpastoraatdb.nl
Mignon van Bokhoven
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WERELDWIJD -WEB

ERELDWIJD 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.
Kinderen en HIV
Mgr. B. Auza is namens het Vaticaan permanent waarnemer bij de Verenigde Naties. Onlangs heeft hij bij
deze organisatie aandacht gevraagd voor de situatie van
kinderen de besmet zijn met HIV. Vijftig procent van deze
kinderen overlijdt voor het tweede levensjaar omdat zij
geen toegang hebben tot de diagnose, behandeling en
medicijnen die de werking van dit virus kunnen stoppen.
Over het algemeen worden kinderen pas gediagnosticeerd als zij vier jaar oud zijn en dat is te laat.
Het Vaticaan heeft daarom onlangs twee bijeenkomsten
gehouden met de directies van ondernemingen die medicijnen en diagnose-materiaal produceren samen met
vertegenwoordigers van niet gouvernementele organisaties. Beide erkennen dat medicijnen en diagnose-materiaal beschikbaar en toegankelijk moeten zijn voor deze
jonge kinderen. Zij zien het als een urgent mondiaal doel
en hebben zich bereid verklaard om obstakels op de weg
naar dit doel uit de weg te ruimen en de toegang tot
diagnose en medicijnen voor kinderen te versnellen.
Bron: Independent Catholic News (UK), juni 2016
BDS: Boycot, Desinvesteren, Sancties
‘Een Ander Joods Geluid’, (EAJG) is een Nederlandse
organisatie, opgericht door Joden die kritisch staan ten
opzichte van de Israëlische politiek ten aanzien van de
Palestijnen. Zij publiceerde deze maand een factsheet
die aandacht vraagt voor de BDS-beweging.
In 2005 deden meer dan 170 Palestijnse maatschappelijke en politieke organisaties een oproep tot het boycotten
van, het desinvesteren uit en het opleggen van sancties
aan Israël, totdat dat land zich zou houden aan het internationaal recht. Zij wilden een einde aan de bezetting en
de kolonisatie van Arabisch grondgebied en een ontmanteling van de Muur; volledig gelijke rechten voor de Arabisch- Palestijnse burgers van Israël en het respecteren

en bevorderen van het recht op terugkeer van Palestijnse
vluchtelingen (naar hun huizen en bezittingen) zoals vastgelegd in VN-resolutie 194/4.
In de loop der jaren zijn steeds meer buitenlandse organisaties de BDS-beweging gaan steunen. Ook kritisch
joodse organisaties, zoals EAJG, zien BDS als een geweldloze beweging die met democratische middelen haar
doel probeert te bereiken en die hoop geeft aan mensen
in een hopeloze situatie.
Binnen al die ondersteunende organisaties bestaan
echter wel uiteenlopende opvattingen over BDS. Moet
men bijvoorbeeld Israël als geheel boycotten of alleen
bedrijven die van de bezetting profiteren? Dezelfde vraag
wordt ook gesteld met betrekking tot desinvesteren.
EAJG is voorstander van het boycotten van producten uit
de illegale nederzettingen maar tegen een totale boycot
van Israël. EAJG erkent ook het recht op terugkeer van de
Palestijnse vluchtelingen. Binnen Israël worden dergelijke
maatregelen, en met name de boycot, gezien als antisemitisme.
De BDS- beweging heeft in de afgelopen jaren al enkele
successen geboekt. Zo hebben verschillende bedrijven
zich uit de bezette gebieden of uit Israël teruggetrokken.
In 2014 besloot bijvoorbeeld het Nederlandse pensioenfonds PGGM te desinvesteren uit 5 grote banken in
Israël, die betrokken zijn bij de financiering van de bouw
van nederzettingen. En het waterbedrijf Vitens heeft in
2013 de samenwerking opgezegd met een Israëlisch waterbedrijf omdat ‘het moeilijk werd toekomstige projecten in gezamenlijkheid uit te werken gezien de politieke
context’.
De Nederlandse politiek blijkt echter verdeeld over de
BDS-oproep. Op 16 juni jl. werd in de Tweede Kamer een
motie aangenomen van de VVD, CU en SGP, met steun
van PVV en CDA om de Nederlandse subsidie stop te zetten aan organisaties die de BDS- boodschap uitdragen.
Voor de gehele factsheet zie:
Bron: www.eajg.nl; pers&info/factsheets, factsheet juni
2016
Ton van Iersel

Inspiratie doorgeven

Voor de lustrumglossy zijn we op zoek naar inspirerende citaten, gedichten en/of spreuken.
Welke tekst is voor u een leidraad in het leven? Wilt u die met ons delen?
De mooiste citaten krijgen een plek in de San Salvatorglossy. Op deze manier geven we onze inspiratie door.
U kunt uw citaat tot en met eind augustus mailen naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

de Salvatoriaan 4

Aan alle vrouwen van de San Salvatorgemeenschap
Wie wil er meedenken en meepraten?
Op zaterdagmiddag 28 mei hebben we afscheid genomen van een bijzondere San Salvatorgroep, Salvatrix. Ruim dertig jaar geleden op initiatief van Jet Zwanikken opgericht om de vrouwelijke stem binnen de San Salvator meer impact te geven. We namen afscheid van Jet, van Salvatrix, maar niet van
ons verlangen de inbreng van vrouwen te onderzoeken en serieus te nemen en ook onszelf te blijven
ontwikkelen. Op woensdagmiddag 21 september willen we met elkaar op zoek naar een antwoord op
de vraag of we een nieuwe versie van Salvatrix in het leven roepen, een nieuwe opzet met eventueel
een nieuwe naam. Zo ja, hoe, wanneer, met wie?
Heb je belangstelling? Je bent van harte uitgenodigd. Woensdagmiddag 21 september van 14.00 tot
15.30 uur. Waar? Dat weten we nog niet. Dat hangt af van het aantal aanmeldingen. Wil je komen,
meld je dan - liefst per e-mail - aan bij Maria Hoitink ( hoitink-pietersen@planet.nl)
of bij Corrie Dansen (corriedansen@gmail.com). We laten je weten waar we bij elkaar komen.
Maria Hoitink Corrie Dansen

Bij wijze van spreken…
De SSiB is me lief, als gemeenschap van mensen die
ik graag ontmoet, in en buiten de vieringen, omdat ze
warmte uitstralen. Soms denk ik: op onze beste momenten lijken we wel één grote ‘Dela-groep’ (Draagt
elkanders lasten!). Dat is voor mij inspirerend en raakt
–naar mijn mening- de kern van het geloof van mijzelf
en niet te vergeten van mijn vader en moeder.
Toch komt het ook regelmatig voor dat ik met een wat
unheimisch gevoel naar huis ga als ik de gebruikte bijbelteksten in de vieringen en de bijbehorende uitleg over
me heen heb voelen komen. Te vaak protesteert er iets
in me: kànnie waar zijn! Als uw oog u ergert? Ruk het uit!
Als je hand je ergert? Kap hem af! Als je mij wilt volgen,
doe dat dan radicaal. Naar huis gaan om je vader te begraven? Niks ervan: je kiest voor mij of niet!
‘Eer uw vader en uw moeder?? ‘Daar hebben we het nou
even niet over…’
Ik snap wel dat het een hele klus is om teksten uit een
patriarchale, agrarische cultuur van enkele duizenden
jaren geleden op te dienen als hapklare brok voor mensen van nu. Ik prijs me gelukkig dat ik niet in het jaar
4000 na Christus geboren ben, want dan zullen er vast
nog meer stoflagen van de aloude teksten afgekrabd
moeten worden door theologisch geschoolde literaire
archeologen. Zullen overwegingen dan ook steeds langer
worden? Steeds meer ‘uitleg’ moeten bevatten over de
context voordat je toe kunt komen aan wat – misschiende essentiële bedoeling is van een tekst?
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik vaak met
een bijbels kluitje in het riet word gestuurd.
Heftige uitspraken te serieus nemen lijkt me beslist niet

de bedoeling. Gebruik maken van overdrijvingen is in alle
literaire teksten een veel voorkomende stijlfiguur, niet
alleen in ons eigen taalgebruik maar ook in de taal van
de bijbel. In ons eigen taalgebruik zijn er voorbeelden te
over.
Met moeder- en vaderdag wordt er erg veel onwaarheid
gesproken. Op die dag gaan ze immers allemaal door
voor de állerliefste van de héle wereld. … Mijn oudste
schoonzus kon vroeger héél vertederd naar haar dochtertje kijken toen die een baby was. Dan keek ze stralend
rond en zei: ‘Het is toch gewoon een kind om op te vreten!’ Wij namen die schoonzus best serieus, maar toch
liep dan niemand naar de keuken om een bord en mes
en vork te halen om de consumptie voor die stijlvolle
vrouw wat gerieflijk te laten verlopen... Jonge ouders, die
gegarandeerd veel slaap te kort komen, zullen doorgaans
veel van hun kinderen houden, maar af en toe verzuchten dat ze ze toch het liefst even achter het behang
zouden willen plakken of ‘doortrekken’, zoals ik ook wel
hoor. Een van onze cabaretiers zei ooit: ‘Als ze klein zijn
zou je ze opvreten en als ze groot zijn, heb je spijt dat je
het niet hebt gedaan.’ Als wij thuis als kind wat sjagrijnig
waren, was het advies: ‘Ga op de Mookerhei zitten!’ Het
klonk nog bedreigender dan een verbanning naar Siberië.
Pas veel later ontdekte ik als fervente wandelaar pas hoe
schitterend die Mookerhei is…
Dat de bijbel een mooie bron van inspiratie kan zijn,
begrijp ik. Ons beperken tot die bron alleen vind ik ondenkbaar. Voor mij is een viering waarden-vól als essenties van de Blijde Boodschap vertaald worden naar nu
en hier. Ik leef niet door vooral in de achteruitkijkspiegel te staren. Ook profeten van onze tijd zijn me lief!
De bijbel náást andere bronnen? Best! Dat doet recht
aan de pluriformiteit waar we in de SSiB trots op zijn.
				Toos Verdonk
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GELEZEN

ndanks de Brexit toch naar het Verenigd Koninkrijk? Dan zijn de boeken van Bill Bryson (1951),
een Amerikaan die sinds 1973 in Engeland woont,
een aanrader om alvast in de juiste stemming te komen.
Een aantal jaren geleden las ik zijn ‘Een klein eiland’. Het
boek uit 1995 is een verslag van zijn reis door Groot - Brittannië vlak voordat hij met zijn gezin voor korte tijd naar
de Verenigde Staten vertrekt.
Hij vertelt hoe hij aankwam in het Engeland waar kort
tevoren het decimale stelsel was ingevoerd, waar de regering discussieerde over de heffing van BTW, stakingen
het land overspoelden, vrouwelijk winkelpersoneel hem
aansprak met ‘love’ en mannen hem regelmatig ‘maat’
noemden. ‘Ik was nog geen twaalf uur hier en zij hielden
al van me’.

Inmiddels heeft hij wel het Brits staatsburgerschap aangevraagd en verkregen Met veel humor vertelt hij over de
onzinnige vragen in de kennistest, die hij moet afleggen
zoals ‘Wie is Sake Dean Mahomet (de man die de shampoo in Engeland introduceerde).
Evenals in zijn vorige boek ontstaat er een portret van een
wat onhandige man (het boek begint al met een hilarisch
verhaal over een slagboom die op zijn hoofd terechtkomt), die nogal eens innerlijke dialogen moet houden
om zijn ergernis de baas te blijven.
Want naast humor klinkt in dit werk ook een sterke melancholie door naar een verloren gegane wereld. Soms
lijkt hij een ‘grumpy old man’ om zich dan alsnog te hervatten. Want van Engeland blijft hij houden.

Het boek is een reisverslag zonder deskundige uiteenzet- Tegen het einde van zijn boek is hij op zoek naar vijf retingen over de architectuur van beroemde kathedralen
denen om daar te blijven wonen. Een van zijn conclusies
of de pronkstukken in een museum. Bryson
is dat Engeland hem talloze goede dingen
verwoordt daarentegen met gespeelde of opheeft gegeven die hij anders niet zou hebheerlijke
rechte verbazing de soms bizarre gewoonten
ben gehad.
lectuur
van de Britten. Hij beschrijft gedetailleerd geBeide boeken staan vol anekdotes, die
wone alledaagse tafereeltjes of objecten die hij
aantrekkelijk werken op je lachspieren.
tijdens een
waarneemt als hij door de straten van grotere
Bryson slaagt erin je door zijn ogen kijken
of kleinere plaatsen slentert, tussendoor toch
naar de Engelse samenleving te laten kijontspannen
een museumpje bezoekt of in een of andere
ken. Dat wil zeggen: enerzijds als buitenvakantie
hotelletje of pub (nogal vaak) met de eigenaar
staander en anderzijds als kritische Brit,
of gasten aan de praat raakt.
die verknocht is aan zijn land.
En dit alles met grote liefde voor Groot- Brittannië en zijn
bewoners.
Beide boeken zijn de moeite waard. Toch heeft ‘Een klein
eiland’ mijn voorkeur. Misschien komt dat omdat ik het
In zijn nieuwste boek uit 2015 ‘De weg naar Little Drib- las in de Engelse versie en de Engelse humor dan meer tot
bling’ maakt hij op verzoek van zijn uitgever opnieuw een zijn recht komt.
tocht door Engeland, meanderend langs een zelf gekozen Het tweede boek las ik in de Nederlandse vertaling en af
‘Bryson-line’: de langste afstand die je in Engeland in een en toe kreeg ik de indruk het dagboek van een tiener te
rechte lijn over land kunt afleggen.
lezen met afsluitende zinnen als ‘Het was een fijne dag. Ik
Hij kijkt terug op de voorbije jaren en constateert dat hij had twee weken met heel fijne dagen...’.
opnieuw aan een kennismakingsproces moet beginnen. Ook de beschrijving van zijn tocht door Schotland (slechts
‘Mijn tijd in Groot-Brittannië beschrijft een soort klok- 11 pagina’s) komt mij wat magertjes over.
vormige curve die in de onderste linkerhoek begint in de In ieder geval zijn beide boeken heerlijke lectuur tijdens
‘weet bijna helemaal niets’ zone en langzaam opklimt een ontspannen vakantie (in Engeland) of om te relaxen
naar een ‘behoorlijk diepgaande vertrouwdheid’ aan de na drukke werkzaamheden.
bovenkant van de curve.
Toen ik die top had bereikt, nam ik aan dat ik daar voor- Bill Bryson, Een klein eiland, (helaas nu wat moeilijker vergoed zou blijven, maar sinds kort ben ik aan het afglijden krijgbaar)
naar de andere kant van de curve, naar onwetendheid en Bill Bryson; De weg naar Little Dribbling, Een reis door
verbijstering, nu ik merk dat ik woon in een land dat ik Groot- Brittannië, 2016; € 22,95
helemaal niet herken’.
Ton van Iersel
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Van de penningmeester
Ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering
in november en de dan in te dienen begroting zijn zowel
de in het begin van dit jaar ingediende bijgestelde
begroting van dat jaar alsook de realisatie tot oktober
belangrijke informatiebronnen.
Gedurende het hele jaar volg ik zowel de begrote kosten
als de realisatie. Veel vaste lasten staan vast en hierop
is verder weinig invloed uit te oefenen. Altijd zijn er
ook wel onverwachte uitgaven. Over een afwijking
van de begrote kosten wordt door het bestuur vooraf
besloten of deze noodzakelijk en/of mogelijk zijn, zodat
hierover tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)
verantwoording kan worden afgelegd.
Op de inkomsten is minder invloed mogelijk.
Voor het komend jaar worden, vooral op basis van de
cijfers van de afgelopen jaren, de inkomsten voorzichtig
begroot.

Bijvoorbeeld:

Tot en met oktober 2015 bedroegen de vrijwillige
bijdragen in dat jaar bijna € 37.000. De vrijwillige
bijdragen ,in 2014 bedroegen die in een vergelijkbare
periode € 48.500.
Dit betekent dat de bijdragen t.o.v. 2014 nu met € 11.500
achterbleven.
Op zo’n moment moet je een begroting voor het
komend jaar opstellen en dat is dan wel heel spannend.
Omdat gebleken is dat vooral de 2 laatste maanden van
het jaar nog veel bijdragen binnenkomen, mede dankzij
een actieve benadering van alle leden van wie nog geen
bijdrage ontvangen is, neem je toch maar € 55.000 in
de begroting op. Aan het eind van het jaar blijken de
vrijwillige bijdragen door de leden toch nog € 62.000 te
bedragen.
Natuurlijk bepaalt iedereen zelf op welk moment een
bijdrage aan SSiB wordt overgemaakt. U maakt het dan
wel heel erg spannend of de begroting gerealiseerd
wordt en of we alle noodzakelijke kosten kunnen
blijven betalen.

Voor mij voldoende reden om u nu te informeren over
de huidige stand van zaken.
Tot en met de maand mei is in 2016 ruim € 24.500 op
onze rekening bijgeschreven.
Het grote voordeel van periodiek schenken
Tijdens de ALV op 13 april jl. is gevraagd om aandacht
te geven aan de mogelijkheid van ‘periodiek schenken’.
Deze vorm van schenken aan SSiB is mogelijk, omdat
SSiB een zgn. ANBI-status heeft, waardoor giften aan
onze vereniging fiscaal aftrekbaar zijn.
Welk voordeel heeft deze vorm van schenken voor u of,
als u dit voordeel doorgeeft, voor SSiB?
‘Periodiek schenken’ betekent dat u 5 jaar lang jaarlijks
een vast bedrag doneert aan SSiB.
Dit bedrag is dan volledig aftrekbaar.
Periodiek schenken is eenvoudiger en goedkoper
geworden omdat een notaris niet meer nodig is.
Op de website van de Belastingdienst onder periodiek
schenken kunt u het betreffende formulier downloaden.
U vult dit formulier in met uw gegevens, stuurt dit, in
tweevoud, naar mij of zorgt dat dit formulier op een
of andere manier bij mij terechtkomt. (Dit kan ook bij
de Schaapskooi t.a.v. mij, waar ik dit dan wel ophaal).
Ik zorg vervolgens voor invulling van de ontbrekende
gegevens en ondertekening en bezorg een exemplaar
weer bij u terug. Daarmee bewijst u de Belastingdienst
dat uw giften aan SSiB de komende vijf jaar volledig
fiscaal aftrekbaar zijn.
Mocht u er niet in slagen het betreffende formulier zelf
te downloaden, dan ben ik graag bereid u een blanco
exemplaar te bezorgen.
Uiteraard zijn wij dankbaar voor elke gift aan onze
vereniging. Hiermee maakt u alle SSiB-activiteiten
mogelijk en zorgt u mede voor continuïteit van onze
geloofsgemeenschap.
Jacques Goossens, penningmeester SSiB
Pastoor Claassenstraat 15
5236 XE ‘s-Hertogenbosch
06-53646289

gevonden:
Er ligt al enige weken een gele buitensportjas van het merk Tenson in Cello. Af te halen via de koster van dienst.
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VLUCHTELINGEN
Vorige keer schreef ik al dat er van de vluchtelingen van
het eerste uur nog maar weinig over zijn. Zo ongeveer
15 mensen krijgen in Den Bosch een huis Dat gaat de
komende maanden beginnen.
Ook krijgen ze binnenkort bericht of hun gezin naar
Nederland mag komen. Als die beslissing genomen is,
kan het twee tot drie maanden duren voor het zo ver
is.
Het duurt lang. Ze zitten nu bijna een jaar in tenten.
Een aantal van hen was uitgenodigd bij Alexander
Pechtold en Kadidja Arib, de Kamervoorzitter, om
over hun situatie te praten. Ook is er een gesprek met
de gemeente geweest. De gemeente zegt dat ook
Nederlanders op een huis moeten wachten, maar het is
toch wel anders als je gezin moet wachten in Aleppo.
De groep met mensen vanuit verschillende kerken
die sprak over de opvang van vluchtelingen in Den
Bosch is opgeheven. Nu neem ik deel aan een overleg
met de gemeente. Fiet Vreeburg neemt deel aan de
gesprekken over het AZC in Coudewater. Mignon van
Bokhoven volgt de ontwikkelingen rond de opvang van
mensen met een verblijfsvergunning in Zayaz.

Inmiddels is het opvangcentrum veranderd van een
noodopvang naar een opvang tijdens de procedure die
doorgaans in vier maanden is afgerond.
Na vier maanden verblijf vertrekken ze weer.
Het lesgeven is daardoor moeilijk geworden, maar veel
mensen waarderen het toch dat je er bent.
De meeste vluchtelingen die we tegenkomen zijn
moslim. Soms is er een christen bij en dan kan het
gebeuren dat u één of meer vluchtelingen in Cello
tegenkomt.
Gepke Kerssen

VROEGINTERVENTIE-CENTRUM
IN INDIA DRAAIT VOLOP
Het doel van de vastenactie dit jaar was het Early Intervention Centre in India. Hier komen moeders samen
met hun kleine kinderen dagelijks naar toe. De kinderen zijn verstandelijk en motorisch beperkt en samen
met hun moeders wordt aan hun ontwikkeling gewerkt.
Fantastisch werk waar jullie van de San Salvator aan
bijdragen. Van de opbrengst van de vastenactie en het
geld dat door Cordaid is bijgelegd (in totaal € 5.716,-)
zijn nieuwe materialen en toestellen gekocht.
Tijdens de vastenactie heb ik de San Salvator gemeenschap ervaren als gastvrij, openhartig en zeer betrokken op de noden van de kinderen met een beperking in
India. En niet alleen ik, maar ook de andere bestuursleden van Colourful Children voelden dat zo. We hebben met
veel plezier met de werkgroep en de voorgangers samengewerkt.
Eind november vertrek ik weer naar India voor een paar weken en zal ik ook het Early Intervention Centre bezoeken. Ik zal jullie dan vertellen over mijn persoonlijk bezoek.
Heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning
Ook namens Sister Diana, directeur van de school en het Early Intervention Centre Vidivelli in Thrichy.
Els Schouten
Secretaris Colourful Children Den Bosch.
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Te gast bij mijn tante Agnes

I

n de Salvatoriaan van mei las ik een artikel van Mignon van Bokhoven met
de vraag ‘Bent u ergens te gast?’. ‘Laat thuisblijvers meedelen in uw ervaring’ was het verzoek dat volgde op de vraag.

Op 29 mei was ik te gast bij mijn tante Agnes in Boxmeer. Ze is kloosterzuster
en op 15 augustus is het tachtig jaar geleden dat ze intrad in het klooster. Een
tweede jubileum hoopt ze op 2 december dit jaar te vieren, want dan wordt
ze 100 jaar. Net als vorige jaren had ze mij gevraagd:
‘Kom je naar de Heilig-Bloedprocessie?’ Ze kan er niet alleen naar toe, want
iemand moet haar rolstoel duwen. Als ik kom, weet ze zeker dat ze kan gaan
kijken.
De Heilig-Bloedprocessie is altijd op de tweede zondag na Pinksteren en
wordt in Boxmeer ook wel ‘De Vaart’ genoemd. De geschiedenis van ‘De
Vaart’ verhaalt dat een priester twijfelde aan de omzetting van brood en wijn
in het lichaam en bloed van Christus. Het bloed bruiste over de kelk en een
druppel bleef achter op de corporale (een witte doek). Deze doek is bewaard
gebleven en is opgeborgen in een zilveren reliekschrijn die in de Vaart wordt
meegedragen.

Met het lopen van de processie houdt de Boxmeerse gemeenschap een mooie traditie in stand. Daarnaast is het een
eerbewijs aan het heilig sacrament van de eucharistie. Tot in de zestiger jaren kende Boxmeer een Vaart weekend en
had de jeugd een week vrij van school. Driemaal in die week trok de processie via verschillende routes door Boxmeer. Nu is alleen de route via het Zand over. Dit is een van de oudste straten in Boxmeer.
Op de zaterdag is men al bezig om langs de route ornamenten en
vlaggen te plaatsen. ’s Avonds is de opening van de Vaart met het luiden van de klokken door vier beiermannen, het inzingen van de Vaart
door een aantal koren en het binnendragen van de relikwie. Zondags
versiert men de weg met groen en bloemblaadjes.
De processie is een hoogtepunt in het jaar voor Boxmeer, maar ook
voor mijn tante. Ze weet er veel van en is elk jaar weer geroerd door
de vele kinderen die meelopen als bruidje, engel of als blauwe dan wel
rode ridder, ook wel mennekes genoemd. Diverse gilden en muziekgezelschappen lopen mee.
Gelukkig bleef het dit jaar droog tijdens de processie. Heel tevreden
gingen we terug naar het klooster waar we aan konden schuiven in de
refter voor het eten.
In Boxmeer is in het centrum langs de route een aantal beeldjes te zien
die verwijzen naar de Vaart: o.a. een engel, een menneke, een bruidje
en een edelknaap. Boxmeerse kinderen stonden model voor deze beelden. Voor mijn tante zijn die beeldjes dierbaar.
Als we erlangs komen raakt ze er soms heel even een aan.
Ik vind het fijn dat ik ook dit jaar getuige mocht zijn van een
eeuwenoude traditie. Samen met mijn tante was het een fijne dag.
Lucie van Nierop

de Salvatoriaan 9

Een kleine voortuitblik
op twee bijzondere dagen
6 november
is Feestelijk San Salvator!-dag,
waarop we vieren
dat we vijf jaar San Salvator
aan de Van der Eygenweg zijn.
Het programma is in voorbereiding,
maar hou deze dag vast vrij,
om mee te vieren en mee te helpen
aan een feestelijke dag!
12 november
is er een ontmoetingsdag
voor kleine zelfstandige
geloofsgemeenschappen
uit Zuid-Nederland in Cello.
Deze dag sluiten we
om 16.00 uur af
met een feestelijke vesperviering.

Aandacht voor elkaar
Met elkaar vormen we een hartelijke en meelevende gemeente. Na de vieringen wordt er heel veel met elkaar meegeleefd. Maar soms is er extra aandacht nodig: bij mensen in
het ziekenhuis of met een andere ernstige ziekte, of bij mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen vanwege hun
gezondheid. Dan komt er iemand van de Bezoekgroep langs.
Waarschijnlijk is het u door uw vakantie ontgaan: we zoeken
versterking: mannen en vrouwen die regelmatig op bezoek
willen gaan bij een mede-Salvatoriaan. Door de vergrijzing
van onze gemeenschap zijn er steeds meer mensen die graag
bezoek willen.
U kunt zich bij mij aanmelden of om meer informatie vragen: gepkekerssen@hetnet.nl; tel. 0487-572579.
En u kunt het natuurlijk ook melden als u voor uzelf of voor iemand anders graag bezoek wilt.
Een meelevende gemeenschap, daar doet u toch aan mee!
Namens de Bezoekgroep,
Gepke Kerssen

				

Ramadan

De afgelopen weken vierden moslims de Ramadan.
Een hele opgave in deze tijd: niet eten vanaf zonsopgang tot de zon ondergaat. Maar als je de vluchtelingen ernaar vroeg, keken ze je stralend aan:
de Ramadan maakt dat ze zich dicht bij God voelen en dat geeft hun kracht.
De Afghaanse moskee die net als onze gemeenschap deelneemt aan het
Platform Religie en Levensbeschouwing, nodigde ons uit voor het feest aan
het einde van de Ramadan.
Wij waren er ook om hen een Eid Mubarak, een gezegend feest, te wensen. We werden allerhartelijkst ontvangen in de moskee. Mensen kwamen speciaal naar ons toe en we werden getrakteerd op thee met allerlei
soorten ramadankoekjes.
Een paar dagen later was er het feest voor het einde van de Ramadan in het centrum van Rosmalen.
Vrijwilligers waren uitgenodigd om lekkere dingen mee te nemen voor het feest.
Een vrolijk feest met muziek en dansende mensen.
Ik vond het een bijzondere ervaring om met moslims over deze bijzondere maand te mogen praten en te zien
wat het met hen doet. Mooi om zo het leven van mensen te mogen delen in deze tijd.
Het voelt als heel dichtbij en het is goed dat we er zijn, juist in een moeilijke periode van hun leven.
Samen, als mensen met verschillende godsdiensten, beleven we vrede in Den Bosch.
De vrede zal een vogel zijn.
Zij zal zich tot op grote hoogte wagen,
Maar zwenken en bij mensen zijn.
Ik voel dat de vogel van de vrede bij ons is.
Gepke Kerssen
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De kerk bestaat door steeds opnieuw te ontstaan
Onze kinderen lachen ons hierom hartelijk uit, maar binnen
de San Salvator zijn de ‘under 55’ de jongeren van de gemeenschap. Het lijkt ons, Franneke en Mignon, leuk om eens met de
jongeren van dertig, veertig, of vijftig (en alle leeftijden die daartussenin liggen) bij elkaar te komen en kennis te maken.
We gaan het op een luchtige manier met elkaar hebben over
vragen als ‘wat zoek en vind jij binnen de San Salvator?’ en
‘wat heb jij nodig om de San Salvator steeds opnieuw te kunnen
laten ontstaan?’.
Wees welkom en laat van je horen op donderdag
15 september 20.00 uur in Cello.
We maken er een gezellige avond van!
Franneke Hoeks
Mignon van Bokhoven

Overzomeren: Lunch met ‘iets erbij’
In de zomerperiode zijn er minder vaste activiteiten, clubjes, repetities, dus een mooie
tijd om met andere Salvatorianen iets te ondernemen.
Op twee zondagen, na de viering, kunt u in Cello blijven lunchen met ‘iets erbij’ bijvoorbeeld een spelletje spelen, gedichten lezen, muziek maken of samen wandelen.
De data zijn 24 juli en 14 augustus.
Als u mee wilt eten kunt u uw naam opschrijven op een lijst in de hal.
Wilt u iets doen voor de lunch van 14 augustus, dan kunt u zich melden bij Trudie van
Lexmond, bij de viering of mail via trupelex@gmail.com.
Het Pastoraatsteam:
Mignon van Bokhoven
Franneke Hoeks
Gepke Kerssen

Kinderkerk
Op zondag 18 september is het weer Kinderkerk in de
San Salvatorgemeenschap. In de Kinderkerk
belichten we op een uitdagende manier een Bijbelverhaal. Kinderen worden op creatieve manier
betrokken bij de viering. We zingen leuke liedjes, steken
kaarsjes aan en delen brood met elkaar.
De Kinderkerk begint om 11.00 uur in de Gymzaal van
Cello.
Het is ook Kinderkerk op zondag 16 oktober en op zondag 27 november.
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OECUMENISCH ATELIER op dinsdag 4 oktober 2016
Thema: 'Mystiek in oorlogstijd' – over Etty Hillesum en Dittrich Bonhoeffer
Op dinsdagavond 4 oktober vindt er weer een oecumenisch atelier plaats. Het
thema van de avond is ‘Mystiek in oorlogstijd’.
We beginnen deze avond met een korte reflectie van Harry Willems van Vindplaats de Binnentuin over wat mystiek
en mystieke ervaring inhouden. Daarna zal Clazien Pulles eveneens van Vindplaats de Binnentuin Etty Hillesum bij
ons introduceren. Het gedachtengoed van Dittrich Bonhoeffer zal worden ingeleid door Gepke Kerssen, pastor van de
San Salvatorgemeenschap.
Na beide inleidingen gaan we met elkaar in gesprek over beide moderne mystici die hun eigen weg gingen in een tijd
van oorlog. En we vragen ons af wat zij ons nu nog te zeggen hebben in een wereld van oorlogen en conflicten.
In het oecumenisch atelier gaan we met elkaar in gesprek over actuele geloofsthema’s en laten we ons inspireren
door nieuwe inzichten en de rijkdom uit religieuze tradities. In deze ontmoeting ontdekken we de reikwijdte van
geloven, die voor ieder op een verschillende manier bevrijdend kan zijn.
Het oecumenisch atelier is een initiatief van de Molukse Evangelische Kerk,
de protestantse Gemeente en de San Salvatorgemeenschap uit ’s-Hertogenbosch.
Datum: dinsdag 4 oktober 2016
Tijd: 20.00 – 22.00 u. Welkom vanaf 19.30 u.
Locatie: Dag Centrum de Eygenweg, Van der Eygenweg 1, ’s-Hertogenbosch.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Informatieavond Eerste Communie
Op woensdag avond 12 oktober organiseren we van 20.00 tot 21.30 uur een informatieavond over de eerste
communie binnen de San Salvatorgemeenschap. Het voorbereidingstraject
eerste communie is voor kinderen én hun
ouders/verzorgers een mooie manier om te ontdekken wat geloven, bijbelverhalen en het delen van brood en wijn betekenen. De informatieavond vindt
plaats in het gebouw van Cello, Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch.
Tijdens deze informatieavond maakt u kennis met de San Salvatorgemeenschap, ziet u diverse materialen die worden gebruikt en kunt u de nodige
vragen stellen. U kunt uw kind ter plekke inschrijven. De voorbereiding op de
eerste communie bestaat uit zes bijeenkomsten op zaterdagochtend. De kosten bedragen € 50,-. De kosten mogen echter geen belemmering zijn om mee
te doen.

				

De voorbereiding van de eerste communie vindt plaats op
zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Data: 19 november 2016,
10 december 2016, 28 januari 2017, 11 maart 2017, 8 april 2017 en
20 mei 2017. Op zondag 21 mei om 10.30 uur Eerste Communiefeest.

Reactie van een tevreden lezeres op de vorige Salvatoriaan
Wéér een prachtig nummer, vol interessante artikelen! Mooi om veel over de vluchtelingen te lezen,
de "wetenswaardigheden" van Wereldwijd Web zijn écht wetenswaardig.
Oproepen, mijmeringen, activiteiten en nog veel meer.
Er wordt veel werk verzet in onze gemeenschap en er móet ook veel gedaan worden.
Dank voor het zo mooi bijeenbrengen van dit alles in een prachtige lay-out. Hulde.Hartelijke groet, Ans Mettes
de Salvatoriaan 12

Aandacht voor afscheid
Op dinsdagavond 27 september organiseert de Werkgroep afscheidsvieringen van de San Salvatorgeloofsgemeenschap een avond met als titel ‘Aandacht voor afscheid’. We doen het niet zo gemakkelijk: nadenken over ons eigen
afscheid of het afscheid van naasten. Tijdens deze avond daagt de Werkgroep afscheidsvieringen u uit om wél
even stil te staan bij die laatste fase van het leven. We doen dat door met behulp van muziek, beelden en
teksten verschillende elementen rondom afscheidsvieringen te belichten. Er is bovendien volop gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Ook de Werkgroep rouwverwerking van de
San Salvatorgemeenschap is op deze avond aanwezig.
Tijdens deze avond presenteert de Werkgroep afscheidsvieringen bovendien een wensenboekje waarin u een aantal van uw
wensen en ideeën kunt opschrijven. Het is voor nabestaanden
vaak fijn om iets in handen te hebben bij het vormgeven van een
uitvaart of crematie.
De avond Aandacht voor afscheid begint om 20.00 uur (vanaf
19.30 uur staat de koffie klaar) en vindt plaats in Dagcentrum de
Eygenweg, Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. Aan deze
avond zijn geen kosten verbonden en u hoeft zich niet op te geven.
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Uit de Adviesraad
Op 16 juni 2016 was de laatste vergadering van het werkjaar 2015 – 2016.
De werkgroep Afscheidsvieringen was deze keer op bezoek.
Uitwisseling van ervaringen en samen in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom
afscheidsvieringen vanuit onze gemeenschap. De werkgroep Afscheidsvieringen zal in de nabije toekomst
werken aan het verstrekken van informatie.
Verslag van de stand van zaken met betrekking tot de raadpleging over de identiteit.
De deelname was prima, de definitieve resultaten worden na de zomer duidelijk.
Het vergaderschema voor het werkjaar 2016-2017 is vastgesteld.
Het volledige overzicht vindt u op de website onder het kopje 'Adviesraad'.
De Adviesraad heeft nu een eigen logo.
Na een terugblik op het voorbije werkjaar heeft de Adviesraad het tweede jaar van haar bestaan afgesloten. Op 22
september a.s. gaan we verder.
Voor iedereen een fijne zomer.
Johan Wierenga, voorzitter en Jacques Jochems, secretaris
Meer informatie over de Adviesraad op www.sansalvatorgemeenschap.nl

Een mens te zijn op aarde…….
Op 21 juli 1969, nu precies 59 jaar geleden, keken de ouderen onder ons met z’n allen naar de eerste maanlanding. Dat leek ons wel wat, even rondlopen op de maan en dan toch de aarde zien.
Hetzelfde gevoel kan je bekruipen als je met een vliegtuig opstijgt en de wereld onder je steeds kleiner ziet worden. Prachtig om zo naar beneden te kijken. Ook weer heerlijk om te landen en voet op de aarde te zetten. En
dan zeker te weten:
'Ik ben een mens van de aarde in het besef dat alles wat leeft, met elkaar is verbonden en op elkaar is betrokken.' Mensen, dieren en planten, waarbij ieder een aangepaste rol heeft naar eigen aard.
De mens is één van de levensvormen die zich die verbondenheid met al wat leeft bewust kan maken.
In het kader van die bewustwording, waarvan het belangrijk is dat die zich meer en meer ontwikkelt, wordt
deze mandalaworkshop u aangeboden met als titel 'Een mens te zijn op aarde'.
De workshop zal gaan over de mens als schakel in het grote geheel.
De workshop in De Schaapskooi bestaat uit vier bijeenkomsten die in de middag plaatsvinden.
De onderwerpen zijn:
1.Kennismaken met de aarde vanuit de ruimte
2.Het wonder van onze planeet
3.De verontreiniging van onze aarde en het leefklimaat
4.Een nieuwe manier van omgaan met de aarde
De data: woensdagmiddag 5 oktober, 26 oktober, 16 november en 7 december.
Plaats : De Schaapskooi Beethovenlaan 1 in Rosmalen. Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur.
Tekenervaring is niet belangrijk.
Nadere informatie en opgeven bij mij,
Forra van Reijswoud
tel: 073 6142904
mail: forreijs@home.nl
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AGENDA
Augustus
Zondag

14 augustus

11.45 uur Lunch ‘met iets erbij’ |Cello

September
Donderdag 1 september
Woensdag 7 september
Donderdag 15 september
Zondag
18 september
Donderdag 22 september
Dinsdag
27 september
Donderdag 29 september

Bestuursvergadering
10.00 uur Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen
20.00 uur ‘Jongeren’avond |Cello
11.00 uur Kinderkerk |Gymzaal Cello
19.30 uur Openbare vergadering van de Adviesraad |Cello
19.30 uur Aandacht voor afscheid |Cello
Bestuursvergadering

Oktober
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Zondag
Maandag
Donderdag
Woensdag
Donderdag

20.00 uur Oecumenisch atelier|Cello
10.00 uur Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen
14.00 uur Mandalaworkshop| Schaapskooi, Beethovenlaan 1 Rosmalen
Dienstenveiling |Cello
20.00 uur Informatieavond Eerste Communie| Cello
11.00 uur Kinderkerk | Gymzaal Cello
19.00 uur Zin in Film|Verkadefabriek
Bestuursvergadering
14.00 uur Mandalaworkshop| Schaapskooi, Beethovenlaan 1 Rosmalen
20.00 uur Ontdekavond – Schepping en oorsprong | Cello

4 oktober
5 oktober
5 oktober
7 oktober
12 oktober
16 oktober
17 oktober
20 oktober
26 oktober
27 oktober

November
Woensdag 2 november
Donderdag 3 november
Zondag
6 november
Zaterdag 12 november
				
Woensdag 16 november
Donderdag 17 november
Donderdag 24 november
Zondag
27 november

10.00 uur Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen
Bestuursvergadering
Feestelijk San Salvator! Cello
Ontmoetingsdag kleine zelfstandige geloofsgemeenschappen 			
in Zuid Nederland |Cello
14.00 uur Mandalaworkshop| Schaapskooi, Beethovenlaan 1 Rosmalen
19.30 uur Openbare vergadering van de Adviesraad |Cello
20.00 uur Ontdekavond | Cello
11.00 uur Kinderkerk | Gymzaal Cello

December
Donderdag 1 december
19.30 uur Algemene Ledenvergadering vereniging San Salvator in Beweging|
				Cello
Woensdag 7 december
10.00 uur Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen
Woensdag 7 december
14.00 uur Mandalaworkshop| Schaapskooi, Beethovenlaan 1 Rosmalen
Donderdag 8 december
Bestuursvergadering
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bijzondere momenten
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Nel Verhagen
geboren op 1 november 1926
			
overleden op 7 juni
2016
Jacomien van Dijck
geboren op 2 januari
1927
			
overleden op 21 juni
2016

In onze gemeenschap opgenomen:
Dympy van Liefvoort gedoopt op 3 juli

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.

Voor alle slachtoffers
in Parijs, in Turkije,
in Nice, in Aleppo,
in Brussel, in Zaventem,
in Baghdad,
en overal ter wereld.
branden wij dit licht.
Wij branden licht
omdat wij geloven
in licht,
in een leven
waarin de Mensenzoon
ons voorging.
Wij branden licht
omdat wij geloven
in liefde
en gerechtigheid,
sterker dan de dood.
Wij branden licht
om de haat te doven,
woede te verblinden.
Alleen licht en liefde.
Zo moge het zijn.

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

(naar een gebed van de Ekklesia Tilburg)

Kopij graag naar:
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij ‘De Schaapskooi’.
Uiterlijk zondag 18 september 2016
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