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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

gaan waar geen wegen
gaan
Alweer op weg
Kerstmis ligt alweer achter ons. De kortste dag ook. Onmiskenbaar wordt het langer
licht: de lente gloort. De dagen lengen en we verlangen zo naar licht. Leven in het licht
betekent: leven in de voetsporen van Jezus.
Makkelijk gezegd! Want dat is nog niet zo eenvoudig als het klinkt. Het vraagt om de
bereidheid en de durf om los te laten wat je vertrouwd is, wat bescherming en zekerheid lijkt te bieden, maar je ook gevangen kan houden.
Leven in de voetsporen van Jezus is op pad gaan, nieuwe wegen inslaan, het onbekende tegemoet durven gaan. Leven in het licht van de Eeuwige is in beweging komen,
wegtrekken uit wat vastgeroest is. Bereid zijn het oude los te laten. De winter achter
je laten.
Moeten we dit allemaal in ons eentje doen? Gelukkig niet. Als je je ogen en je hart
open houdt ontmoet je iedere dag in mensen lichtende voorbeelden.
Mensen die hardnekkig blijven geloven in het goede, die elkaar het beste gunnen en die
elkaars naaste willen zijn. In hun passie en gedrevenheid voor het goede is het inspirerend licht van de Eeuwige te vinden.
Er is een prachtig gezegde dat luidt: ‘Wat je uitstraalt, trek je aan!’. Anders gezegd:
hoe meer je in het licht kunt en durft te leven, des te meer lichtgevende mensen je
zult ontmoeten. Zo voeden we onszelf en elkaar met energie om in het licht te leven.
Zo leven we vanuit het visioen van licht en aanwezigheid, van nieuw leven, van toekomst. Laten we vanuit dat visioen alvast op weg gaan naar Pasen.
namens het pastoraatsteam,
Ard Nieuwenbroek
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Project Vastentijd 2018: Armoedebestrijding in Mbala, Zambia
Omdat een project dat wij aanvankelijk hadden
uitgekozen niet door kon gaan, hebben wij als
werkgroep Wereldwijd besloten om het project
van de Vastenactie te ondersteunen.
Voor het project van 2018 gaan we naar regio en
stad Mbala in het noorden van Zambia, een land
ten zuiden van de evenaar. Economisch is het
sterk afhankelijk van de kopermijnen, die momenteel veelal in handen zijn van Chinese eigenaars.
Het land kent weliswaar politiek al enige tijd een
meerpartijenstelsel, maar dreigt af te glijden naar
een dictatuur, zoals in buurland Zimbabwe al het
geval is.
Mbala is een van de armste districten van Zambia. Het gemiddeld weekinkomen varieert van 0
tot 6,90 euro per huishouden. Op het platteland
kunnen mensen nog hun eigen groente verbouwen,
maar daarvoor is in de stad nauwelijks ruimte.
De meeste mensen werken als dagloner.
De hiv/aids epidemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd: veel mensen zijn te ziek en te zwak om te werken. Met de
juiste medicijnen wordt hiv een chronische ziekte,
waarmee goed te leven valt. Die medicijnen zijn in
Zambia gemakkelijk te verkrijgen. Maar schaamte,
stigmatisering en bijgeloof staan hulp vaak in de
weg.
Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt
uitgevoerd door de zusters van het Heilig Hart van
Jezus en Maria.
Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio actief. Vanuit
hun missie zetten zij zich in voor onderwijs en
ziekenzorg. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis
gebouwd (in samenwerking met het bisdom) en dat
jarenlang gerund.

Doel

Ons project richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/ weduwnaar of
alleenstaande (pleeg)ouder zijn, een laag inkomen
hebben – tussen de 0 en 6 euro per week – en die
gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid
van 100 van deze mensen te vergroten door ze
drie jaar lang te trainen op ondernemerschap en
manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

In het project leren ze bijvoorbeeld hoe ze hun
eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden.
Ze krijgen een startkapitaal of een starterspakket
om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Aanleggen visvijver

In een workshop leren deelnemers bijvoorbeeld
hoe ze een viskwekerij kunnen opzetten.
Vervolgens graven ze zelf een vijver.
Daarna krijgen ze een paar honderd kleine visjes,
die ze moeten voeren en opkweken. Wanneer de
vissen groot genoeg zijn, krijgen ze een visnet en
kunnen ze de vis verkopen.
Na drie jaar moeten de deelnemers aan het programma voldoende inkomen hebben om goed voor
hun familie te zorgen.
In de vieringen van de Vastentijd zullen we aandacht besteden aan het project.
Op zondag 18 februari, de eerste zondag van de
Vastentijd zal Guus Prevoo van de Vastenactie
mee voorgaan in de viering en na afloop tijdens
de koffie wat meer over het project vertellen.

Werkgroep Wereldwijd:
Marian Veenker, John Parker, Ton van Iersel,
Gepke Kerssen

U kunt het project steunen door geld over te maken op de rekening van de San Salvatorgemeenschap NL96 INGB 0006 0407 13 onder vermelding van Vastenproject.
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Terug naar Vastenactie 2017
Afgelopen jaar hebben we een deel van de opbrengst van de Vastenactie besteed aan een vakantieproject

voor kinderen in het AZC te Oisterwijk, georganiseerd door Stichting De Vrolijkheid.
De kinderen konden deelnemen aan een internationaal project, waarin hun gevraagd werd een filmpje van 1
minuut te maken over hun leven, hun dromen en toekomstplannen. Uit de 500 inzendingen selecteerde een
jury 15 nominaties voor de One Minutes jr Award. Twee kinderen uit het Oisterwijkse AZC, Hasan en Parisa,
werden genomineerd en wonnen op 25 november een Award.
Ontroerend is het filmpje van Hasan (The right choice), waarin hij blaadjes van een bloem plukt, mijmerend
woorden zeggend als: haat, liefde, respect, terrorist, tranen, onverschilligheid, kwaad, om te eindigen met
‘goed....brengt je altijd naar de juiste plaats’.
Parisa, die als Afghaans meisje enige tijd illegaal in Iran verbleef, zien we in het filmpje ‘I love learning’,
veranderen van een futloze scholier toen ze stiekem een smerige school in Iran bezocht, in een energieke
leergierige tiener in Nederland.
Stichting De Vrolijkheid bedankt de San Salvatorgemeenschap voor haar bijdrage aan deze succesvolle activiteit. De filmpjes zijn te zien op Youtube: Hasan: https://www.youtube.com/watch?v=hccZoguJYpM
				
Parisa: https://www.youtube.com/watch?v=ZwP7lRe1KUs

En dan ben je pastor…

z

ondag 7 januari was voor mij een bijzondere dag.

Voorafgaand aan de viering werd ik bevestigd als pastor binnen de San
Salvator geloofsgemeenschap.
Om eerlijk te zijn was het een beetje onwerkelijk. Vooraf had ik geen benul
hoe het zou zijn om al die handen tijdens het bevestigingsritueel op mijn
schouders te voelen.
Merkwaardig genoeg waren er op dat moment twee totaal tegenstrijdige
gevoelens. Een was de zwaarte die ik letterlijk voelde.
De gekozen en ontvangen verantwoordelijkheid. Misschien leidde dat ertoe dat
een van de ‘handopleggers’ me meteen daarna in het oor fluisterde; ‘Wel vrolijk blijven hoor’.
Aan de andere kant voelden alle handen als verbinding. In de geest van: samen gaan we het doen. Ik
vermoed dat beide gevoelens kloppen.
Graag wil ik deze uitdaging serieus oppakken en dan wel vanuit verbinding met zoveel mogelijk mensen
binnen San Salvator.
We kunnen niet zonder elkaar. Eigenlijk kan niemand zonder een ander. Dat brengt me ook nu weer tot
de geleende lijfspreuk van Emmanuel Levinas; ‘Ik word ik in het aangezicht van de Ander’.
En natuurlijk schrijf ik de Ander ook met een hoofdletter. Zonder zijn geest en inspiratie wordt het een
armzalig werk.
Kortom: ik heb er zin in.
Dank voor het vertrouwen wat jullie me daarbij geven.
Ard Nieuwenbroek

Elkaar helpen
In onze ouder wordende gemeenschap komt het voor dat er mensen zijn die opeens hulp nodig
hebben van anderen. Praktische hulp: een boodschap doen, iemand ergens naar toebrengen, een
klein huishoudelijk klusje dat niet kan wachten. Er zijn allerlei prachtige voorzieningen, maar
soms kost het tijd voordat die hulp er is of zijn er dingen die net buiten de voorzieningen vallen.
Als u een keer wil inspringen bij iemand in uw wijk, laat het weten:
info@sansalvatorgemeenschap.nl.
Wilt u daarbij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en vooral ook uw wijk vermelden.
Als u hulp nodig hebt, kunt u bellen naar 06-48645507,
als dat kan op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.
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Werkgroep 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.

het beste van 2017

World’s Best News Nederland startte in januari
2016 en maakt deel uit van een bredere Europese
World’s Best News beweging. Zij noteerde 80 redenen waarom 2017 een goed jaar was. We selecteerden enkele topics.
De tolerantie in Nederland ging erop vooruit. Het
aantal Nederlanders dat vindt dat er teveel buitenlanders zijn is in 25 jaar nog niet zo laag geweest.
(Sociaal Cultureel Planbureau)
Ook jongeren wereldwijd werden toleranter. Twee
derde is voor het homo-huwelijk en drie vierde
voor gelijke rechten voor transgenders. (Varkey
Foundation)
Een ruime meerderheid van de gelovigen wereldwijd zegt open te staan voor mensen met een
ander geloof of een andere levensfilosofie. Moslims
zeggen dat vaker dan christenen.(Glocalities/Motivaction)
Wereldwijd gaan nu meer dan 9 van de 10 kinderen
naar de basisschool. In 2010 was dat nog 81%. Bijna
niemand in Nederland weet dat het
er zoveel zijn. (World’s Best News/
WAAROM
Motivaction)

Polio is bijna de wereld uit. Dit jaar zijn er slechts
12 gevallen gemeld. Twintig jaar terug raakten
jaarlijks nog 75.000 kinderen verlamd door de ziekte. (WHO)
Je zou het niet verwachten maar het aantal oorlogsdoden daalde. In 2014 stierven nog 180.000
mensen door oorlogsgeweld. In 2016 waren het er
157.000. (International Institute for Strategic Studies)

Ook het aantal kindhuwelijken daalde. In de jaren
‘80 overkwam dit nog 1 op de 3 meisjes. Nu 1 op
de 4. (Unicef)
In 1997 was 12% van alle zetels in parlementen wereldwijd bezet door vrouwen. Anno 2017 is dat 23%.
( Wereldbank)
Pakistan, een van de meest conservatieve landen
ter wereld, reikte het eerste genderneutrale paspoort uit. (NBC)
De aankondiging van China om voor december 2017
de binnenlandse handel in ivoor te verbieden had
effect. In het land met de grootste ivoormarkt ter
wereld nam de vraag de afgelopen
2017 EEN 3 jaar met bijna 2/3 af. (Convention on International Trade in
GOED JAAR WAS... Endangered Species of wild flora
and fauna: CITES)
Dank zij preventie en verbeterde
toegang tot medicijnen sterven steeds minder men- Kenia nam de strengste wet ter wereld aan tegen
het gebruik van plastic tasjes. Deze wet moet het
sen ten gevolge van aids. De sterfte is in 10 jaar
land gaan redden van de toenemende milieuvertijd met de helft gedaald. (Aidsfonds)
vuiling. Met haar strenge aanpak hoopt Kenia het
Met de nieuwste aids-medicijnen is de levensverwachting van mensen met een hiv-infectie bijna net succes van buurland Rwanda te evenaren. (Reuter)
zo lang als die van niet-geïnfecteerden.
Bron: World’s Best News, jan. 2018
(The Lancet)

Sobere maaltijd in de Vastentijd

Als werkgroep Wereldwijd waren we bezig met de voorbereiding van
het Vastenproject. Toen kwam het idee op van een sobere bezinningsmaaltijd in de Vastentijd.
De Vastentijd is vanouds een tijd van soberder leven en van bezinning
op onze manier van leven.
Tijdens een eenvoudige maaltijd staan we met elkaar stil bij de situatie van mensen in de derde wereld (b.v. bij ons Vastenproject waarover u meer kunt lezen elders in dit blad) en de situatie waarin onze
aarde verkeert.
Welkom bij deze sobere bezinningsmaaltijd op 14 maart in Ordune. Aanvang ca half zes.
Wel graag opgeven: gepkekerssen@hetnet.nl of op de lijst in de hal van de kerk.
												Gepke Kerssen
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10ergroep
Vorig jaar april is er een jongerengroep binnen
San Salvator In Beweging opgericht, bedoeld voor
kinderen in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar. De
reden daarvoor was dat in het verleden is gebleken dat deze leeftijdsgroep een ‘vergeten’ groep
is.
Naast de reguliere avonden is er een werkgroep
van ouders en geïnteresseerden ontstaan waarmee we enkele keren per jaar de activiteiten
doorspreken.
De uitvoering gebeurt standaard in Ordune met 3 begeleiders: Jack Steeghs,
Miriam ten Thije en ondertekende.
Inmiddels zijn we 4 avonden verder en eigenlijk zijn
deze avonden niet meer
weg te denken.
Er is een vaste kern ontstaan van 6 tot 8 kinderen. Af en toe kijkt er een
vriendje of vriendinnetje
mee, want iedereen is welkom. De avond heeft elke keer een vaste agenda.
Binnenkomen, vervolgens samen eten (laatste keer
een grote vegetarische schotel) en een Bijbels verhaal samengesteld door Jack.
Op de avond kiezen we bewust voor de actualiteit.
Het liefst voeren we een discussie waarin we zoveel mogelijk de kinderen een stem proberen te
geven. Tot nu toe zijn we telkens met een gezamenlijk spel geëindigd.
Het is Leuk om te vermelden dat de kinderen elementen uit de voor hen bekende Kinderkerk meenemen. Zo kennen zij vanuit de Kinderkerk het ritueel met het aansteken van de kaars. Als de kaars
in de 10ergroep brandt beginnen enkele kinderen
spontaan het bekende liedje uit de Kinderkerk te
zingen.
De volgende avond staat gepland op zaterdagavond 24 februari 2018. Vastentijd.
We gaan het hebben over: samen delen.
Verrassing dit keer: samen spelen met muziekinstrumenten. Ik speel met veel passie bij Sambastica. Een samba/percussie band van Braziliaanse-muziek. Via Sambastica heb ik geregeld dat we
de komende avond muziek gaan maken met de kinderen. Met 2 bandleden gaan we in een half uur
de kinderen klaarstomen met verschillende instrumenten zoals een Caixa (snaardrum), Surdo, tamboerijn, et cetera.

De kinderen leren speelsgewijs met ritmes een instrument bespelen wanneer we daarna samenspelen.
We zijn nog aan het kijken naar een vijfde uitje.
Dit hebben we echter nog niet uitgewerkt.
Mochten er kinderen een keertje mee willen kijken
op een avond zijn ze natuurlijk van harte welkom
Meer weten?
Bel of mail Jack Steeghs:
steeghsjack@gmail.com 06-26989411
Namens de hele 10ergroep, Vincent Prins

San Salvatorcafé
In het nieuwe jaar gaan we verder met het San
Salvatorcafé, waar we meegenomen worden in de
passie van iemand uit onze gemeenschap. Behalve dat het fijn is om te luisteren naar een gepassioneerd spreker, zijn ook de gesprekken die daarop
volgen verrijkend.
Op het eerstvolgende café, op dinsdag 6 februari, vertelt Arie Akkermans over zijn passie voor
Augustinus.
In het bijzonder zal hij ingaan op zijn Belijdenissen. In dit boek komt het zoeken van Augustinus
naar voren, wat ons als Salvatorianen zal aanspreken. We volgen Augustinus bij zijn geestelijke ontwikkeling. Wat opvalt is dat hij, toen hij bisschop

werd, mysticus en pastor is gebleven. We zien uit
naar een boeiend verhaal en een boeiend gesprek
met elkaar.
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Agenda
-Zondag

28 januari

Cello		

12.30 uur – 16.00 u Ratatouille

-Donderdag

1 februari

Cello		

19.30 uur 		

-Dinsdag

6 februari

Ordune

14.00 uur – 16.00 u San Salvatorcafé

-Woensdag

7 februari

Ordune

10.00 uur		

Koffieochtend

-Zaterdag

24 februari

Cello		

16.30 uur		

Oecumenisch Atelier,

Adviesraad

									maaltijd en viering
-Zaterdag

24 februari

-Zaterdag
-Zondag

Ordune

17.00 uur		

Eten in Ordune

24 februari			

17.15 uur

10ergroep

11 maart			

24.00 uur		

Sluitingsdatum inleveren
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-Woensdag

7 maart

Ordune

10.00 uur		

Koffieochtend

-Woensdag

14 maart

Ordune

17.00 uur 		

Vastenmaaltijd

-Zaterdag

17 maart

Cello		

14.00 uur		

‘Ons kan niets gebeuren’,		

			

						

									
Ordune

Theatervoorstelling over
dementie, Werkgroep ZIN

-Dinsdag

20 maart

14.00 uur – 16.00 u San Salvatorcafé

-Woensdag

21 maart						

Salvatoriaan 42 verschijnt

-Donderdag

22 maart

-Maandag

16 april

Cello		

19.30 uur		

Adviesraad

Verkadefabriek

19.00 uur		

ZIN in film

Werkgroep Afscheidsvieringen neemt afscheid
Eind van het jaar kwam de werkgroep Afscheidsvieringen voor de laatste keer bij elkaar.
Nu moet u niet schrikken want we blijven als gemeenschap gewoon uitvaarten verzorgen.
De afgelopen jaren merkten we echter dat er steeds minder aanvragen voor uitvaarten kwamen.
Daar komt bij dat er voor een overlijden vaak al contact is met iemand uit onze gemeenschap,
bijvoorbeeld met een van de voorgangers.
De meeste leden van de werkgroep Afscheidsvieringen zijn ook voorganger en voorgangers, die niet in
de werkgroep zitten, gaan ook voor in afscheidsvieringen.
Vanaf 2018 vallen de afscheidsvieringen onder de verantwoordelijkheid van het voorgangersoverleg.
In dit overleg ontmoeten de voorgangers elkaar en spreken zij over de liturgie in onze gemeenschap.
Afscheidsvieringen worden voortaan een vast onderdeel van deze bijeenkomsten.
Op deze manier blijft het verzorgen van uitvaarten goed verankerd in de gemeenschap.
Gelukkig kunnen we altijd een beroep blijven doen op kosters en lectoren.
					Franneke Hoeks namens de Werkgroep Afscheidsvieringen
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Jezus zoek.....
Het is kerstavond. De voorbereidingen voor de kinderviering zijn in volle gang.
De hulpouders druppelen binnen met hun kroost. Er moet geoefend worden voor de
microfoon en de kinderen die muziek maken willen ook nog even repeteren.
De kaarsjes moeten in schalen worden gedaan, er worden banken uit de gymzaal
gehaald, de kerstgroep wordt op de altaartafel gezet.
Als voorganger heb je het voor zo’n bijzondere viering even heel erg druk.
Mensen komen allerlei dingen vragen en je wilt zelf ook even kijken of alles klopt.
De grote en kleine bezoekers druppelen binnen en kinderen steken een kaarsje aan
bij de kerstgroep.
De hele ruimte van Cello vult zich met (groot)
ouders en kinderen. Veel kinderen zijn verkleed als een van de figuren uit het kerstverhaal. Dat ziet er prachtig uit. We moeten zelfs
banken en stoelen bij zetten, zo druk is het.
Om vijf uur gaan we beginnen.
We zingen, steken de kinderkerkkaars aan en ik
begin met het vertellen van het kerstverhaal.
Als het over de engel gaat, vraag ik of de kinderen die als engel verkleed zijn willen komen.
Als Maria en Jozef naar Bethlehem vertrekken komen de Maria’s en Jozeffen bij de
altaartafel staan. Zo maken we het verhaal inzichtelijk.
Als ik bij de geboorte van Jezus aankom, krijg ik het benauwd.
Voor de viering heb ik met het beeldje van het kindje Jezus rondgelopen. Ik heb
hem liefdevol in een mandje gelegd om hem tijdens deze kinderviering in de kribbe te leggen. Ik sta daar tussen de kinderen en realiseer me dat ik niet meer weet
waar ik het kindje gelaten heb. Door de drukte denk ik. Stiekem werp ik een blik
achter het altaar. Nee. Op de tafel bij de kerstboom misschien? Nee. Het zweet
stroomt over mijn rug. Moet ik zo meteen zeggen dat het kindje kwijt is!? Dan zie
ik dat ik tussen zeven Maria’s sta.
Een aantal van hen heeft een pop in de armen. ‘Jezus wordt
geboren in een stal,’ zeg ik. ‘Zullen we een van jullie poppen in
de kribbe leggen?’
Een meisje biedt haar pop aan. De pop wordt in de kribbe bij de
Maria gelegd. Jezus is geboren en het verhaal gaat verder met
de herders en de koningen. Pffft, probleem opgelost.
Na afloopt vraag het meisje me: ‘Mevrouw, mag ik mijn pop weer
terug?’ We gaan samen haar pop halen en ik bedank haar dat we
haar pop even mochten lenen. Ze zegt heel zachtjes tegen me:
‘Het is wel een meisjespop’.
Mijn kerst kan niet meer stuk!
Franneke Hoeks
PS. het mandje met het kindje Jezus stond gewoon nog in het kantoortje en lag in
de andere vieringen gewoon in de kribbe waar hij thuishoort.
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Nacht van de Hoop

Geen Grap!!!

De paaswake is één van de oudste onderdelen van de christelijke paasviering.
Volgens Lucas spoort Jezus zijn volgelingen aan om, tijdens zijn afwezigheid, de
lampen brandend te houden en te zijn als mensen die wachten op de terugkomst
van hun Heer. Degenen die de Heer bij zijn komst wakend aan tafel vindt, zal hij aan zijn tafel uitnodigen.
Melodiek organiseert in het kader van haar 45 jarig bestaan samen met de Protestantse Gemeente
’s-Hertogenbosch de Nacht van de Hoop Een unieke gelegenheid zo’n oud christelijke paaswake
een keer mee te maken. Na een nacht waken en hopen in de Grote Kerk, wordt u uitgenodigd aan
de (ontbijt)tafel.
Het wordt een veelbelovend programma waar van 23:00 u tot 02:00 u. ‘Dragers’ en ‘Mensen van
Hoop’ uit het Bossche ons aansteken met hun vuur en enthousiasme.
Ik mag nog niets verklappen maar de eerste toezeggingen zijn binnen, de belangstelling uit de stad
is hartverwarmend!
Van 02:00 u. tot 06:00 u. wordt het programma meditatiever en rustiger van aard met om 06:00 uur
een wandeling om de zon op te zien komen.
Noteer de Paasnacht in uw agenda en grijp deze unieke kans.
Kom naar de Grote Kerk want daar brandt nog licht….
Voor deze avond en nacht worden gastvrouwen en -heren gevraagd.
Nog even geduld, de aftrap is binnenkort en dan kan iedereen zich aanmelden.
NB: Pippi Langkous zou over een nacht waken gezegd hebben: Ik heb het nog nooit gedaan, dus
ik denk dat ik het wel kan!
Johan van Gemeren (namens organiserend comité)
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Dankwoord aan Peter-Paul van Beekum
en de Cantorij

ZIN in………
‘Ons kan niets gebeuren’, zo noemen Jan
Rauh en Helma Giebels hun voorstelling
over wat dementie teweeg kan brengen.
Na een leven van spelen in theaters, in
circussen en op scholen en waar niet al,
bleef na hun pensionering één thema liggen dat er om vroeg gespeeld te worden:
dementie, over het levensbelang van
menselijk contact als de logica is verdwenen en woorden van hun vertrouwde
betekenis zijn ontdaan.

De Cantorij tijdens een woensdagochtendrepetitie in de kloosterkapel Den Bosch

bij ons in
Cello

Lieve mensen,
A great big THANK YOU!
Het was heel fijn om kennis te maken met
Peter-Paul en de Cantorij tijdens mijn recente stage als koordirigent, als onderdeel van de
Kerkmuziek III opleiding van de PKN.
November en december zijn drukke maanden in
de korenwereld met alle voorbereidingen richting Kerst, maar jullie hebben mij welkom geheten, ruimte gemaakt in jullie kostbare repetitietijd en waren zelfs bereid om nieuw repertoire
in te studeren.
Heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning
en ook voor alle open feedback gaandeweg. Ik
mocht 7 januari ‘Unto Us is Born a Son’ dirigeren
tijdens de zondagviering. En daar heb ik ook verder kennis gemaakt met mensen van de San Salvator Gemeenschap. Mijn blijvende herinnering
is er een van mensen die bijzonder daadkrachtig,
liefdevol en gastvrij zijn.
Mijn stage is inmiddels afgerond en ik ben bezig
met de laatste fase van de opleiding. Ik hoop in
de praktijk alles te kunnen inbrengen wat ik van
jullie geleerd heb. Alle goeds voor een zingende
toekomst gewenst.
‘Those who wish to sing, always find a song.’
Hartelijke groeten, Vivien Moffat

Na drukbezochte en uitverkochte voorstellingen in verzorgingstehuizen en Perron 3
komen Helma en Jan de voorstelling bij ons
en voor ons, in Cello, spelen.
Op zaterdagmiddag 17 maart, om 14.00
uur. We prijzen ons daar zeer gelukkig mee!
In verband met de onkosten bedraagt de
entree €12,50. In verband met het aantal
plaatsen zullen we vanaf vier weken van
tevoren inschrijflijsten klaar leggen. Inschrijven via
info@sansalvatorgemeenschap.nl
is ook mogelijk.

ZIN in film
En dan is er op de derde maandag in het
nieuwe kwartaal weer ZIN in film.
De datum is bekend, nl.: 16 april om 19.00
uur in de Verkadefabriek.
Het jaarthema is vader-, moeder-, (groot-)
ouderschap. Welke film het wordt, gaan we
komende maand beslissen en laten we via
de mededelingen in de viering weten.
Tot ziens!
Corrie Dansen, namens werkgroep ZIN
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Een nieuwe werkgroep:
Financiële Commissie
In het voorjaar van 2017 is er een nieuwe werkgroep opgestart: een Financiële Commissie.
Zij is opgericht op verzoek van onze penningmeester Jacques Goossens.
Het doel is om te trachten de inkomsten van de
San Salvator in Beweging (SsiB) op een structurele manier te verhogen. Deze commissie
bestaat uit Liesbeth van Leyen, Piet Reus, Fons
Schiffer, Frans Mettes en sinds kort ook Joop
van Dijk.
Tijdens een aantal bijeenkomsten in het najaar
van 2017 zijn er diverse ideeën ontwikkeld.
Die zijn gepresenteerd aan de Adviesraad op
14 december jl. en met instemming begroet.
In de komende maanden worden deze ideeën
verder uitgewerkt. De Financiële Commissie zal
onze San Salvatorgemeenschap daarvan op de
hoogte blijven houden.
Namens de Financiële Commissie, Frans Mettes

Aftrekbare giften
Zijn uw giften bij de belasting aftrekbaar?
Van giften die u doet aan goede doelen of
instellingen kunt u van de belastingdienst een
deel terugkrijgen. Giften zijn meestal fiscaal
aftrekbaar. Dat wil zeggen dat o.a. een gift aan
onze vereniging aftrekbaar is, mits u boven een
bepaalde grens komt.
De ondergrens is momenteel 1% van het belastbaar inkomen, tenzij u een overeenkomst sluit
met de penningmeester van SSIB.
Dan is de gift in zijn geheel aftrekbaar.
Hoeveel belasting u terug krijgt, is afhankelijk
van verschillende criteria.
Onze vereniging San Salvator in Beweging heeft
een ANBI-status.Is dit voor u interessant?
Wilt u hierover meer informatie krijgen?
Neemt u dan gerust contact op met
Piet Reus van onze werkgroep.
Hij is bereikbaar via:
de telefoon: 073-6413846 of via:
pjreus@hotmail.com
Namens de Financiële Commissie, Frans Mettes

Stichting Samen Leven is Samen Delen:
ontmoetingsproject
voor kwetsbare ouderen
Kerst in Ordune

Op donderdag 21 december 2017 hebben de vijf
deelnemers aan het Ontmoetingsproject in Ordune voor de eerste maal met elkaar kerst gevierd.
De vrijwilligers hadden een mooi programma op
touw gezet. In de ochtend werd door Henk Agterberg een kerstverhaal voorgelezen. De deelnemers merkten daardoor niet dat Liesbeth Resoort
en Maria Hoitink stilletjes naar beneden naar de
keuken waren gegaan om een kerstmaal te bereiden.
Om 12.30 uur werden de deelnemers door hen tot
hun verrassing uitgenodigd om ook naar beneden
te komen. In de kantoorruimte van de San Salvator had Frans Mettes de tafel feestelijk gedekt
voor een kerstdiner voor tien personen.

's Middags was er een kerstviering onder leiding
van Wim de Bekker en Jos Gruijters, met medewerking van Ruud Bokeloh.
Maria Hoitink had er voor gezorgd dat de deelnemers tenslotte nog een kerstpakket van de San
Salvator kregen.
Het was voor alle betrokkenen een weliswaar vermoeiende maar prachtige dag.
Lidy Verdegaal, secretaris Stichting SL=SD
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Rooster vieringen San Salvator Vastentijd 2018
Elk weekend zijn er in de San Salvator geloofsgemeenschap vieringen op zaterdag (19.00 uur) en zondag (10.30 uur). En er is voorafgaand aan de viering op zondag een meditatie vanaf 10.00 uur. Bovendien is er elke 3e zondag van de maand Kinderkerk (11.00 uur) in de gymzaal van Cello. Wees vooral
welkom!
Thema: Gaan waar geen wegen gaan
Locatie: dagcentrum Cello, van der Eygenweg, 1 ’s-Hertogenbosch
vieringen op zaterdag: 19.00 uur en op zondag: 10.30 uur
-Woensdag 14 februari 19.00 uur Viering Aswoensdag.								
			
Voorgangers: Franneke Hoeks, Maria van den Dungen en Corrie Dansen.
-Weekend 17/18 februari 1e weekend Vastentijd –
			
Thema: Gaan waar geen wegen gaan. Het Vastenproject wordt
			
gepresenteerd. Zondag met koor Cantorij. Voorganger: John Parker.
-Zaterdag 24 februari/Zondag 25 februari 2e weekend Vastentijd
			
Thema : Geroepen om op te staan. Vanwege het Oecumenisch Atelier 			
		
is de zaterdagviering op een iets vroeger tijdstip. (zie hieronder op 			
			deze pagina)
			
Zondag met koor Melodiek. Voorganger: Gepke Kerssen.
-Zaterdag 3/Zondag 4 maart 3e weekend Vastentijd
			
Thema: Tegen de gangbare praktijk.
			
Zondag met koor Cantorij. Voorganger: Jack Steeghs.
-Zaterdag 10/Zondag
			
			
			

11 maart 4e weekend Vastentijd
Thema: Eten genoeg. Deze zondag is een bijzondere omdat Mieke 			
Schrieks vanuit de viering op pelgrimage naar Santiago de Compostella 			
gaat. Koor Melodiek zingt. Voorganger: Franneke Hoeks.

-Zaterdag 17/Zondag 18 maart 5e weekend Vastentijd
			
Thema: De angst overwonnen. Zondag met koor Cantorij.
			Voorganger: Gepke Kerssen.
-Zaterdag 24/Zondag 25 maart 6e weekend Vastentijd – Palmzondag
			
Thema: Het is mogelijk. Zondag zingt koor Melodiek.
			Voorganger: Ard Nieuwenbroek.
In de volgende Salvatoriaan – die 21 maart uitkomt – staan de vieringen van de Goede Week en Pasen.

Oecumenisch atelier
Op zaterdag 24 februari organiseert het oecumenisch atelier een viering en agapè-maaltijd.
De bijeenkomst begint om 16.30 uur in Dagcentrum Cello, van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch.
Op een laagdrempelige manier zoeken we verdieping en ontmoeting rondom bijbelverhalen.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Het oecumenisch atelier is een samenwerking tussen de Moluks Evangelische gemeenschap, de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch
en de San Salvator geloofsgemeenschap.
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren. In verband met de maaltijd is het handig dat
u doorgeeft als u met ons mee wilt vieren.
Dat kan door een mailtje te sturen aan: sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
Franneke Hoeks
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BIJZONDERE MOMENTEN
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Mevr. Peeters-Budde overleden 29 november 2017

Woord van dank . . . . . .
De feestdagen rondom Kerst en de Jaarwisseling liggen
al weer achter ons. Wij hopen dat u allemaal met plezier
daarop kunt terugkijken. Wij, de leden van de werkgroep
Kerstactie, kijken vooral met veel plezier en dankbaarheid terug op de Kerstactie van 2017.
Met onze gemeenschap en ook diverse mensen, die viavia van onze Kerstactie hoorden, hebben wij weer veel
mensen mogen verrassen met een mooi Kerstpakket.
Van het Maatschappelijk Werk Juvans kregen wij adressen door van gezinnen, alleenstaande ouders, eenzame
ouderen die in schrijnende omstandigheden leven. Wat
is het dan toch fijn dat er zich weer zoveel personen
hebben aangemeld om voor deze mensen iets moois
te maken. Naast onze vaste bezorgers hebben ook nog
verschillende leden uit onze gemeenschap hun hulp aangeboden om pakketten te bezorgen. Dat zoveel mensen
zich betrokken voelen bij onze actie, waarderen wij
enorm.
Na de eerste avond waarop de pakketten waren bezorgd,
kregen we al weer leuke reacties vanuit Juvans. Diverse
mensen hadden naar Juvans gebeld om hun blijdschap te
uiten dat ze zo’n mooi pakket hadden ontvangen.
Ontroerend was o.a. dit berichtje dat we ontvingen:
‘wat een prachtig pakket jeb ik net gekregen ben helemaal van slag. Alleen jammer kon ze niet persoonlijk
bedanken zat net midden eem hoestaanval en had erg
benauwd wat een verwennery. niet normaal ben sprakeloos dankej wel. Ga zw wel kaartje sturen ben emotioneel van’
En dan zijn er ook nog 45 attenties in een feestelijke
verpakking bezorgd bij mensen die een extra steuntje in
de rug nodig hadden. Alle complimenten naar onze twee
vaste leden van de werkgroep die hier ieder jaar weer
voor zorgen. Zij krijgen hulp bij het bezorgen, maar een
groot deel van de attenties bezorgen zij persoonlijk.
Hartelijk dank, mede dankzij u allen, dat de Kerstactie
weer een succes was. Zeker ook vanwege de vele giften
die we mochten ontvangen, hoefden wij niemand teleur
te stellen.
Wij wensen u allen een mooi en goed 2018 toe.
Werkgroep Kerstactie
13 januari 2018

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

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

Ontmoetings- en kantoorruimte ‘Ordune’
Schaarhuispad 131
5231 PP ‘s-Hertogenbosch
tel.: 06-48645507
Bereikbaar op werkdagen
van 09.30 tot 11.30 uur
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
Jack Steeghs
vormgeving:
Vincent Elemans
kopij graag naar:
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij ‘Ordune’

Uiterlijk zondag 11 maart 2018
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