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Elk blad ademt de boom tot leven
GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap

HOOP

verbonden in liefde
het leven vierend

Als ik in één woord moet aangeven wat geloven
voor mij betekent, dan is dat: hoop.
Hoop heb ik nodig als ik kijk naar Ghouta, dat uitgehongerd wordt door de eigen leider. Niet om aan
te zien!
Hoop heb ik ook nodig als ik kijk of hoor hoe
moeilijk mensen het kunnen hebben in ons land.
Mensen met een te zware last of van nature kwetsbaarder dan anderen. In de bijbel wordt gelukkig
niet om de lelijkheid en de kwetsbaarheid heen
gegaan. Ook toen werden grote groepen mensen
vermoord en net als nu met een beroep op God.
Ook toen werden er mensen opgepakt die alleen
maar goed deden.
Eén van de belangrijkste verhalen uit de Bijbel is
het verhaal van de terechtstelling van Jezus. Het
bijzondere van onze tijd is dat er meer aandacht
gekomen is voor dit verhaal in de vorm van de Mattheuspassion en de Passion. Mensen herkennen dat
lijden in het hartstochtelijke ‘Erbarme dich’.
Het is een tegenverhaal van het verhaal dat zegt
dat als je goed je best doet je leven over rozen zal
gaan en dat als je succes hebt, dat je het dan goed
hebt gedaan.
Als geloofsgemeenschap staan we uitgebreid stil bij
dit lijden, in de Goede Week en ook al in de vieringen in de Vastentijd.
Dat is goed, want als we verlangen naar een
nieuwe wereld, dan moeten we eerst het lijden
zien, eerst moeten we door Goede Vrijdag heen.
‘Blijf bij mij!‘ horen we Jezus vragen in de viering
van Goede Vrijdag.

Maar het donker kan niet het laatste woord hebben. Het donker heeft het licht niet kunnen verdrijven.
Langzaam zien we het licht terugkeren in de viering van de Paaswake. Licht dat ons aansteekt.
En misschien ziet u op Paasmorgen de zon opkomen boven de Bossche Broek en viert u daarna dat
alles zo licht is, als op de allereerste dag.
Het kwaad heeft niet gewonnen, de liefde is sterker.
Dat geeft mij hoop en kracht. We mogen opstaan
en daden van liefde stellen tegenover de lelijkheid
en de onverschilligheid.
Zalig Pasen!
Namens het Pastoraatsteam,
Gepke Kerssen
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GEVRAAGD

Per abuis vergeten bericht in Salvatoriaan 41…
Op 14 december jl. hebben een drietal personen vanuit onze San Salvator Gemeenschap, samen met een aantal cliënten van Cello, kerstkoekjes gebakken voor hun
Kerstfeest. Meel en boter werden verwoed gekneed en daarna werden kerstboompjes, sterren en klokjes uitgedrukt uit dit deeg. Erg leuk om te doen en de cliënten
vonden het geweldig.
Dit is natuurlijk maar een van de dingen die we kunnen doen.
Ook de vraag om mensen die willen fietsen met cliënten loopt nog steeds.
Wie wil dit eens oppakken in het voorjaar?
Je kunt het altijd bij mij melden, of direct bij Cello.
Trudie van Lexmond

Afscheidsvieringen en meer....
In de vorige Salvatoriaan lieten we u weten dat de taken van de Werkgroep
Afscheidsvieringen zijn overgenomen door voorgangers van de geloofsgemeenschap.
Op de voorgangers kan een beroep gedaan worden voor een persoonlijke afscheidsviering. Voor die viering wijken we, in overleg met de nabestaanden, uit naar een
kapel of een andere locatie. De afscheidsviering kan ook in het crematorium plaatsvinden. We denken graag met u en uw nabestaanden mee.
Naast de afscheidsviering is het ook mogelijk om door een van de voorgangers van
de gemeenschap een ziekenzegening te laten verzorgen. De ziekenzegening is een
levensritueel waarin het leven gevierd mag worden. Aan het einde van het leven
ontstaat soms behoefte om samen met naasten terug te kijken en dankbaar te zijn
voor wat het leven bracht.
U kunt voor meer informatie contact opnemen met het pastoraatsteam of
dit bespreken met een van de voorgangers.
Franneke Hoeks
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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.
Duitse theoloog krijgt hoogste literaire onderscheiding van Iran
De Duitse theoloog en islamkenner Klaus von Stosch van het Centrum vergelijkende Theologie en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Paderborn is onderscheiden met
de belangrijkste boekenprijs van Iran in de categorie islamwetenschap. Hij is bekroond
voor zijn boek ‘Herausforderung Islam. Christliche Annäherungen’ (De uitdaging van de
islam: een christelijke benadering).
De Duitse theoloog is de eerste christen die met deze prijs wordt bekroond. Het is een
stimulans voor iedereen die zich inzet voor een geëmancipeerd, mensvriendelijk en modern begrip van de islam.
Bron: Kathpress.at (in Opzien febr.2018)
Fundamentalistische Hindoes bedreigen Rohingyas
De pro-Hindoepartij BJP in India beschuldigt de islamitische Rohingyas, die na hun vlucht
uit Myanmar in Indiase kampen verblijven, dat zij militante islamistische Pakistanen
ondersteunen en dreigt hen het land uit te zetten. Deze beschuldiging verhevigt opnieuw
het conflict tussen hindoes en moslims, dat al bestaat sinds de deling tussen India en
Pakistan in 1949, met name in een van de Noordelijke deelstaten.
Begin februari pleegden 3 militante islam-terroristen een zelfmoordaanslag bij een
trainingskamp van het Indiase leger. Als antwoord daarop intensiveerde de partij haar
bedreigingen en zette die kracht bij door in de nacht van 12-13 februari een kamp waar
Rohingyas verblijven in brand te steken. Ook hing zij in die kampen affiches op die de
Rohingyas ‘aansporen’ om onmiddellijk te vertrekken.
Bron: Ucanews in: Églises d’Asie, 20-02-2018
‘Land grabbing’ en de Afrikaanse kerk.
Van 21-23 november 2017 vond er in Abidjan (Ivoorkust) een conferentie plaats over
‘land grabbing’, dat is de uitverkoop van plaatselijke landbouwgrond aan grote buitenlandse ondernemers. Er namen veel kerkelijke leiders aan deel en daarnaast was er een
brede vertegenwoordiging van de overheid en NGO’s aanwezig.
Tijdens de conferentie vertelden vertegenwoordigers van gemeenschappen die waren
getroffen door ‘land grabbing’ dat het verlies van hun landbouw en de vernietiging van hun
eco-systemen ingrijpende gevolgen heeft voor hun cultuur en overlevingskansen.
Zij voelden zich schuldig, vooral ten aanzien van de toekomstige generaties.
Tijdens de conferentie klonk fundamentele kritiek op ontwikkelingsmodellen die eenzijdig
op economische groei gericht zijn. Dit streven druist in tegen de Afrikaanse levensfilosofie
van Ubuntu, waarin het welzijn van mensen en gemeenschap centraal staat.
Maar niet alleen buitenlandse ondernemingen zijn schuldig aan de ecologische uitputting
van de grond, ook de eigen, vaak corrupte, Afrikaanse regeringen en instellingen werden
verantwoordelijk gesteld.
De deelnemers aan de conferentie riepen de kerken van Afrika op hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij zijn in veel gevallen de enig gezaghebbende stem die kan opkomen
voor de armen. Land, water, zaden en natuurlijke grondstoffen zijn gaven die God ter
beschikking heeft gesteld ten dienste van het algeheel welzijn.
Hoe zou de kerk in Afrika dan onverschillig kunnen staan ten opzichte van de armen en
de schreeuw van de aarde in Afrika?
Bron: AEFJN.org, 30-01-2018 in: www.afrikaeuropanetwerk.nl
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Een avond 10er groep op 24 februari
Het was zaterdag 24 februari weer zo ver: een
nieuwe bijeenkomst van de tienergroep. Naast het
gebruikelijke eten, een verhaal en een spelletje
deden we nu iets nieuws: muziek maken.
Toen de tieners hoorden wat we gingen doen was
iedereen opgetogen. We gingen zelf muziek maken
met de Sambastica band. Zelf muziek maken is
namelijk het allerleukst. Er kwamen drie leden
van een Sambastica band die allerlei instrumenten
meebrachten. Voor ieder wat wils. Er werd tussendoor wat gewisseld met instrumenten.
En zelf deed ik natuurlijk ook mee, zoiets kan ik
niet weigeren. Het feest deed me denken aan de
Carnaval.
Na al dat getrommel en het lawaai gingen we
samen het verhaal lezen en met elkaar praten.
Een verhaal over Jezus die naar een berg ging om
met God te praten.
We praatten over wat Jezus deed en waarom en
wat de vastentijd is en precies inhoudt. Na de
drukte van hiervoor werd het een heel stuk
rustiger. De tieners zaten op de grond in een kring
en bedachten zelf vastenacties.
De een ging ouderen helpen, de ander ging langs
de deuren en de ander ging cupcakes verkopen.
Alle ideeën waren anders maar ze hadden een ding
gemeen: ze deden het voor de vastenactie.
Dit moment deed me denken aan de vastentijd,
een tijd van bezinning en de voorbereiding van
Pasen.
En toen gingen we weer los op de instrumenten
met de Sambastica band. Dit keer speelden we
een heus stuk met verschillende
ritmes door elkaar.
Die ritmes versmolten met elkaar
en er klonk mooie muziek, misschien wel dankbare muziek.
Dankbare muziek voor Pasen voor
de grote liefde die we krijgen van
God en elkaar.
Dat deed me denken aan Pasen,
dat Jezus zijn leven heeft gegeven
uit liefde voor de mens.
En zo beleefde ik de Carnaval,
de vastentijd en Pasen in een
avond, niet alleen maar samen.
Mirjam ten Thije,
ook genoemd Boonkkamp
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samen muziek
maken...

samen eten...

bijbel verhaal
met gesprek...

evaluatie...

Uw financiële bijdrage in 2016
Mogelijkheid van voordeel van belastingaftrek.
Wij willen de financiële situatie van onze gemeenschap in
de toekomst verbeteren. Daarom is het belangrijk om na
te denken hoe we deze vitaal kunnen houden. Op de begroting voor dit jaar staan uitgaven voor totaal €96.000,-.
Maar dat zal zeker het komend jaar oplopen. De inkomsten
zijn echter begroot op €87.000,-.
Als we zo doorgaan houden we het misschien financieel nog
8 à 10 jaar vol. Is dat wat we willen? Daarom moeten we
deze situatie nog eens extra bekijken.
Wat zou u misschien kunnen doen?
Onze San Salvatorgemeenschap telt momenteel ongeveer 550
leden, waarvan 400 met regelmaat onze diensten bezoeken of
contact onderhouden en een ruime financiële bijdrage leveren
via bankoverschrijvingen, collectes en intenties. Dit is echter
niet genoeg om onze gemeenschap in stand te houden!
We zijn een gemeenschap van solidariteit, eenieder is welkom.
Daarom is het wenselijk dat de bijdrage naar draagkracht
wordt opgebracht.
We willen een gezonde begroting en moeten eigenlijk uitgaan
van een gemiddelde bijdrage per lid van € 25,- à € 30,- euro
per maand.
Misschien bent u niet bekend met de mogelijkheid via de
belasting de bijdrage in zijn geheel af te trekken, dus zonder
drempel.
U dient dan via de penningmeester een ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ met de belastingdienst af te sluiten.
Voor wie is dit interessant? Ik noem u een paar
voorbeelden:
* Alleenstaande met een pensioen:
Ink. A.O.W. €13.900,- + €11.000,- pensioen = totaal €24.900,= Bij een gift ter grootte van 1% = € 250 ,- is het belastingvoordeel zo’n € 65,- .
* Echtpaar met een pensioen:
Ink. A.O.W. €19.800,- + €12.400,- Pensioen = totaal €32.200,= Bij gift ter grootte van 1% = € 325,- is het belastingvoordeel
zo’n € 80,- .
* Echtpaar met twee pensioenen:
Ink. A.O.W. €19.800,- + €6.000,- pensioen + €13.800,- pensioen
= totaal €38.600.-= Bij gift ter grootte van 1% = € 386,- kan
het belastingvoordeel tussen de € 95,- en € 128,- zijn.
Dit is misschien een mogelijkheid uw bijdrage naar onze
gemeenschap te verhogen, omdat u toch een gedeelte terug
krijgt via het belastingvoordeel. Bent u belangstellend en wilt
u nadere informatie? Neem dan gerust even contact met mij
op.
Met vriendelijke groet.
Piet Reus, lid en koster van de San Salvatorgemeenschap,
telefoon: 073-6413846, mail: pjreus@hotmail.com

Gebruik van collectemunten

Vanaf heden kunt u tijdens onze
vieringen speciale collectemunten
gebruiken, in plaats van Euromunten.
Het voordeel is dat u deze aangekochte collectemunten jaarlijks als
gift kunt aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting, mits u boven
het zogenaamde ‘drempelbedrag’
uitkomt. Heeft u het drempelbedrag bereikt, dan is het gehele
aankoopbedrag als gift aftrekbaar.
De belastingdienst betaalt dus
deels mee als u collectemunten
koopt.
Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt de collectemunten voor
€1,00 per stuk kopen. Het bedrag
stort u op de bankrekening van de
San Salvatorgemeenschap:
San Salvator in Beweging
NL96 INGB 0006 0407 13
onder vermelding van:
gift collectemunten.
De collectemunten kunt u tijdens
de collecte in de viering deponeren
in het collectemandje.
Verdere informatie bij
Frans Mettes, financiële commissie,
tel. 073-6421941,
mail: fransmettes@hotmail.com

attentie !!!

Hoewel de aandacht voor ons Vastenproject in de vieringen is afgesloten, kunt u natuurlijk
nog wel geld storten op de rekening van de San Salvatorgemeenschap
NL96 INGB 0006 0407 13 onder vermelding van Vastenproject.
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Lezing over Augustinus door Arie Akkermans
Op 6 februari 2018 heeft Arie Akkermans te ’s-Hertogenbosch voor zo’n 30 belangstellenden van de
Salvatorgemeenschap een lezing gehouden over
Augustinus. Ik was erbij en heb een soort samenvatting gemaakt met kleine toevoegingen (o.a.
enkele citaten uit de Belijdenissen, in de vertaling
van A. Sizoo). Arie heeft ingestemd met die tekst.
De tekst kan op verzoek toegezonden worden.
Arie heeft in het jaar van zijn noviciaat het boek
van Louis Bertrand over Sint Augustinus gelezen,
waardoor hij zeer werd geboeid. Deze intense belangstelling heeft hij steeds behouden en verdiept
tot op de dag van vandaag door veel teksten van
Augustinus te lezen en te herlezen.
Hij heeft klassieke talen gestudeerd (bij Christine Mohrmann, die hem kennis liet maken met
de Confessiones, Belijdenissen van Augustinus)
en hij heeft les gegeven in de hogere klassen van
het seminarie van de MSF (Missionarissen van de
Heilige Familie), dat later een middelbare school
werd. Na zijn pensioen nam hij jarenlang deel aan
een Augustinus-leesgroep en heeft hij contacten
gehad met het Augustijns Instituut in verband met
vertalingen van preken die hij gemaakt heeft.

ZIN in …………

Film!

Op maandag 16 april hebben we in overleg met
de Verkadefabriek weer een film gekozen die we
graag willen bekijken en bespreken met elkaar.
Wij zijn er heel benieuwd naar. Het is een film
gemaakt door een vader over het leven van zijn
dove zoon, Doof kind.
De vader, Alex de Ronde, zegt erover in Trouw
(1 maart 2018): ‘Ik wilde een film over een dove
jongen maken, die ik zelf nog nooit gezien had.
Je wordt doodgegooid met reportages waarin
doofheid gezien wordt als een handicap die
gerepareerd moet worden. Een relatief luchtige
documentaire over een leuke jongen die toevallig doof is, had ik nog niet gezien.

De aanwezigen vonden de lezing zeer interessant
en inspirerend. Ze hebben Arie leren kennen als
iemand die destijds ongetwijfeld tot de vriendenkring van Augustinus behoord zou hebben. Augustinus had altijd vrienden om zich heen.
Augustinus schrijft in zijn Belijdenissen over zijn
geestelijke ontwikkeling. Het is meer dan een autobiografie. Confessio betekent niet alleen bekentenis van zonde maar ook lofprijzing van God. De
Belijdenissen zijn één groot gebed tot God. In de
ontwikkeling van Augustinus zijn belangrijke keerpunten te onderscheiden. Arie heeft deze toegelicht aan de hand van gegevens uit zijn levensloop
en met citaten uit de Belijdenissen.
Arie begon met te zeggen dat Augustinus meestal
wordt afgebeeld met een hart: het hart als symbool van zijn onrust, vurigheid en begeestering.
Zie bijv. de fresco’s van Benozzo Gozzoli in de
Sant’ Agostino in San Gimignano.
Hij sloot de lezing af met de hoop uit te spreken
dat zijn gehoor Augustinus gaat lezen.
Maria Werner, maart 2018
mtawerner@hetnet.nl (de samenvatting van de
lezing wordt op verzoek toegezonden)

Dat was de eerste gedachte. Gedachte twee
was: op het ene moment lijkt doofheid een
handicap, maar als je een paar omstandigheden
verandert, wordt het een levenswijze van een
culturele minderheid.’
Net zoals in januari wordt de film tweemaal
aangeboden. Op maandagavond 16 april om
19.00 uur en op woensdagmiddag 18 april om
13.30 of 14.00 uur. De juiste tijd zullen we via
de mededelingen tijdens de vieringen laten
weten. De kaartjes zijn te koop bij de kassa van
de Verkadefabriek of te bestellen via internet.
Tot ziens in de Verkadefabriek!
Corrie Dansen, namens werkgroep ZIN
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kledinginzameling
Hier volgt een oproep waarbij niet om geld gevraagd
wordt maar een verdienstelijke mogelijkheid om overtollige kleding, huishoudtextiel en aan elkaar gebonden
schoenen voor een goed doel in gesloten zakken af te
geven.
Op 21 april kan dit in het gebouw van Cello, van der
Eijgenweg 1 tussen 10 - 14 uur. Deze zakken worden opgehaald door Cordaid/Sam’s Kledingactie.
De landelijke opbrengst gaat naar het straatarme land:
de Centraal Afrikaanse Republiek. Er wordt hiermee een
bijdrage geleverd aan de wederopbouw en herinrichting
van 18 scholen in crisisgebieden.
Door het geweld in dat land zijn veel inwoners gevlucht,
maar kunnen nu terugkeren: in die tussentijd hebben
ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar geen onderwijs
gehad.
Heb je een probleem met het afgeven of met het tijdstip: neem dan contact op met Frans Hoitink,
tel 073 6444837. Bij voorbaat dank.

Reactie van een Salvatoriaan
na viering uitzending Mieke
Schrieks

vuur op de parade
Op zaterdag 31 maart organiseert het beraad van kerken
weer het vuur op de parade.
Om 19 uur wordt op de
Parade vuur ontstoken.
Er is een kort programma van
muziek, teksten en gebeden.
Daarna neemt iedere kerk of
geloofsgemeenschap licht van
dit vuur mee naar de eigen
paasviering.
Het is inmiddels een mooie
traditie om als gezamenlijke
kerken zo aan Pasen te beginnen.
Franneke Hoeks

zelf, je kan de hele wereld niet helpen’ .
Alle beetjes helpen, niets doen daar word ik ziek
van.
Het verhaal van de vijf broden en twee vissen,
Ik zal mij even voorstellen: ik ben Bernadette van vermeerderen en delen. Ik heb de afgelopen twee
Eeuwijk. Op 13 augustus 2017 kwam ik voor het
weken in Gambia niet anders gedaan. Delen! Het
eerst naar hier bij de San Salvatorgemeenschap
idee dat ze niet weten wat ze de volgende dag
via Gepke Kersen. Voor een dienst die ging over
zullen eten: rijst, rijst, rijst! Deze mensen wowegvallen en ontvangen!
nen in een andere wereld en in dat andere land
Vrijdag 9 maart ben ik terug gekomen van ‘vakan- blijken mensen te wonen net als u en ik.
tie’ in Gambia.Vakantie ???
Mensen met zelfde behoefte aan veiligheid,
Ik was daar getrouwd met een intelligente, hard liefde en geluk. Ook zij verdienen dat. Ik zie dat
werkende, heel lieve man Lamin Ceesay, een man de zusjes van mijn lieve man zó blij zijn dat ze
met een open hart en liefde voor de medemens.
door mij naar school kunnen en niet weten hoe ze
Lamin is helaas op 2 juni 2016 overleden aan een me daarvoor moeten bedanken. We hebben niets
chronische ziekte Hepatitus B en Gele koorts.
voor jou, wel onze liefde en heel veel respect
Hij heeft mij een zoontje nagelaten, mijn beste
wat je voor ons doet. Als ik kan helpen doe ik dat
cadeau wat ik ooit ontvangen heb!
met mijn hart. Dat gevoel krijg ik hier ook met
De dienst van afgelopen zondag over de vastede mensen van de San Salvator gemeenschap. Zo
nactie, met anderen delen, het verhaal van Zr.
heb ik Mieke Schrieks hier ontmoet, zij vertelde
Yvonne in Zambia en de zegen die Mieke Schrieks over haar Pelgrims passie. Dat is wat ik ooit nog
meegegeven werd voor haar Pelgrimstocht,
eens wil, maar ik durf dat niet alleen….
maakte in mij veel los. De confrontatie met een
Met de voeten van een Pelgrim mede-reiziger,
onbekende wereld prikkelt je vermogen tot verhet hart van een Pelgrim, woorden van bemoewonderen.
diging, altijd in het vertrouwen dat God ons
Verwondering maakt ons minder materialistisch
draagt, geeft mij de moed om die eerste stap te
en gehaast, behulpzaam en bescheiden. Vaak
gaan maken met…. Mieke.
krijg ik te horen: ‘Bernadette denk eens aan je
Mieke heel veel succes xxx, liefs Bernadette
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Agenda

Dinsdag
20 maart
Ordune
14.00 uur-16.00 uur
San Salvatorcafé
Woensdag 21 maart							Salvatoriaan 42 verschijnt
Donderdag 22 maart Cello		
19.30 uur			
Adviesraad
Zondag
25 maart-Zondag 1 april				
Goede Week (zie rooster)
Woensdag
4 april
Ordune
10.00 uur			
Koffieochtend
Donderdag 5 april							Bestuursvergadering
Zaterdag
7 april
Ordune
17.00 uur			
Eten in Ordune
Maandag
16 april
Verkadefabriek 19.00 uur			
ZIN in film
Woensdag 18 april
Verkadefabriek 13.30/14.00 uur		
ZIN in film
Donderdag 19 april
Cello		
19.30 uur			
Algemene Leden
										Vergadering
Woensdag
2 mei
Ordune
10.00 uur			
Koffieochtend
Zaterdag
5 of 12 mei Ordune
17.00 uur			
Eten in Ordune
Donderdag 17 mei
Cello		
19.30 uur			
Adviesraad
Donderdag 24 mei							Bestuursvergadering
Zaterdag
26 mei
Ordune
18.15 uur-21.00 uur
10ergroep
Zondag
3 juni			
24.00 uur			
Deadline inleveren
										copij Salvatoriaan 43
Woensdag
6 juni
Ordune
10.00 uur			
Koffieochtend
Woensdag 13 juni								Salvatoriaan 43 verschijnt

SANSALVATORCAFÉ
‘Eigentijds religieus leven
in de oud-katholieke beweging’
Na een boeiend café over de psalmen door
Greet van Steenderen gaat het in ons volgende SanSalvatorcafé over de passie van eigentijds religieus leven (leefgemeenschap) in de
oud-katholieke beweging.
Tony de Meulder is lid van de Gemeenschap
van de Goede Herder en Old Catholic Apostolic Church. In dit SanSalvatorcafé wil Tony
graag zijn visie op de toekomst van het religieuze leven en kerk delen vanuit de
oud-katholieke spiritualiteit. Na een inleiding
is er ruimte voor gesprek.
U bent weer welkom in Ordune
woensdag 16 mei.
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u zich opgeven via de mail:
gepkekerssen@hetnet.nl
of via onze gastvrouwen
06 – 48 64 55 07,
’s morgens van maandag t/m vrijdag
Gepke Kerssen

crucifix van hout
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Michelangelo 1495

Viering voor klein en groot op zondag 15 april
Als San Salvator willen we een gemeenschap zijn
waar kinderen zich thuis voelen. Een paar jaar geleden zijn we gestart met de kinderkerk. Eén keer
in de maand een viering gericht op kinderen van
de basisschoolleeftijd.
Vanuit de kinderkerk is inmiddels ook een tienergroep ontstaan. De afgelopen jaren hadden we
communicanten. Een groepje kinderen die we op
een speelse manier konden meenemen in onze
manier van geloven.
Jammer genoeg zijn er dit jaar geen communicanten. Van de viering die voor de eerste communie
stond gereserveerd maken we nu een viering voor
klein en groot.

We vieren het weekend van 14 en 15 april met het
oog op de kinderen in onze gemeenschap.
Het is dat weekend een beetje kinderkerk in de
grote mensen kerk!
Voor onze vaste bezoekers is het leuk om een keer
te ervaren hoe het er in de kinderkerk aan toe gaat
en voor de kinderen en hun ouders is het fijn om
samen met andere Salvatorianen te vieren.
De vieringen voor klein en groot begint op zondag
15 april om 10.30 in de grote ruimte van Cello. Op
zaterdag is de viering gewoon om 19 uur.
We hopen dat u allemaal komt dat weekend!
Franneke Hoeks
namens de Werkgroep Kinderkerk.

Vieringen san salvator Goede week, Hemelvaart en Pinksteren
Palmzondag
		

Zaterdag 24/Zondag 25 maart 6e weekend Vastentijd Thema: Het is mogelijk.
Zondag zingt koor Melodiek. Voorganger: Ard Nieuwenbroek

Witte Donderdag 29 maart 19.00 uur.
		
Met koor Melodiek. 		

Thema: Brood voor onderweg.
Voorgangers: Gepke Kerssen en Jack Steeghs

Goede Vrijdag 30 maart 19.00 uur.
Thema: Doorgaan tot het uiterste.
		
Met koor Cantorij.
Voorgangers: Maria van den Dungen en Gepke
													Kerssen
Paaszaterdag
31 maart 19.00 uur Markt ’s-Hertogenbosch. Paasvuur.
		
Franneke Hoeks haalt de vlam voor de San Salvator op.
Paaswake
		

Zaterdag 31 maart 21.00 uur. Thema: Doorgang.
Met koor Melodiek.
Voorgangers: John Parker en Gepke Kerssen.

Na de Paaswake begint om 23.00 uur op de locatie van de Grote Kerk (Kerkstraat 20)
		
de Nacht van de Hoop – een samenwerking van de San Salvator en de PKN
		
’s-Hertogenbosch.
Voor kinderen/tieners en hun ouders is er om 06.00 uur een programma dat start bij de Grote Kerk
(graag een ontbijt meenemen), waarna de verzamelde gemeenschappen te voet naar het Bossche Broek de zonsopkomst gaan meemaken.
Na afloop is er een gezamenlijk ontbijt. Programma eindigt om 08.30 uur.
Paaszondag
		
Hemelvaart

Zondag 1 april 10.30 uur.
Met koor Cantorij.		
Donderdag 10 mei 10.30 uur

Pinksteren
		

Zaterdag 19/Zondag 20 mei.
Zondag zingt koor Cantorij.

Thema: Een weg die leven is.

de Salvatoriaan 9

Als gastvrije gemeenschap binnen de Bossche samenleving willen we u graag attent
maken op een initiatief van de Protestantse gemeente in ‘s-Hertogenbosch

PERSBERICHT

’s-Hertogenbosch, 26 februari 2018

Muziek op zaterdag 2018 in de Grote Kerk ´s-Hertogenbosch

Naast de bekende Bach-cantates (georganiseerd door de Stichting Bach Cantates) organiseert de Protestante Gemeente ’s-Hertogenbosch vanaf 1 maart op zaterdagmiddagen om
17 uur ook orgelconcerten en evensongs.

Evensong is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond, maar het aandeel

koormuziek is zo groot dat het welhaast een concert is. In Engeland is het een traditie en
in Nederland is deze typische anglicaanse koortraditie in opkomst. De koren die hiervoor
zijn uitgenodigd genieten landelijke bekendheid en zijn gespecialiseerd in het uitvoeren
van evensongs.
De uitvoeringen van de 4 evensongs zijn:
10 maart 		
(Kamerkoor Vianen o.l.v. Cees Scharloo; Jamie de Goei, orgel),
23 juni 		
(Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken; Sebastiaan ’t Hart,
			orgel),
29 september
(Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries en Sietze de Vries, orgel en
17 november
(Choral Voices o.l.v. Daniel Rouwkema; Jamie de Goei, orgel).
De toegang voor deze evensongs is gratis. Ter bestrijding van de onkosten is er een collecte.
Orgelconcerten
Het programma van de orgelconcerten is afgestemd op een ‘breed’ publiek, zodat de bezoekers kennis kunnen maken met de mogelijkheden van het prachtige Bätz-orgel.
Ook het schitterende Strümphler-orgel komt natuurlijk tot klinken.
De uitgenodigde organisten hebben eveneens landelijke bekendheid.
Deze orgelconcerten in de serie Muziek op zaterdag in 2018 zijn:
28 april 		
met organist Peter Eilander,
26 mei 		
met organist Jamie de Goei,
2 juni 		
met organist Jos van de Kooy,
25 augustus
met organist Jan Hage,
15 september
Wim Wijnen, orgel en Wanda Visser, viool en
13 oktober 		
Jamie de Goei, orgel en Ab Brouwer, trompet.
De toegangsprijs voor deze orgelconcerten is €10,00, te voldoen aan de ingang.
Meer informatie is te lezen op: www.batzorgel.nl en www.pgdenbosch.nl
BIJZONDERE MOMENTEN
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Mevr. Riet Stam
geboren 19 augustus 1922
			
overleden 27 februari 2018
Dhr. Frans Vernooy geboren 6 september 1933
			
overleden op 11 maart 2018
gedoopt: 		

Fay Helena Montree op 4 februari 2018
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De Nacht van de Hoop
komt dichterbij…..
Het zal u niet zijn ontgaan dat er iets te
gebeuren staat na de Paaswake in de
nacht van 31 maart op 1 april. Met de
Nacht van de Hoop wordt een eigentijdse invulling gegeven aan het oude
gebruik van de Paaswake. In deze nacht
schenken we aandacht aan hoopvolle
mensen en organisaties zoals o.a. Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland.
Tussen 23:00 en 02:30 uur is er in de Grote Kerk in de Kerkstraat een afwisselend
programma met interviews, film en doe-activiteiten. Melodiek verzorgt de muzikale
intermezzi tijdens deze sfeervolle nacht.
Inloop is op elk moment mogelijk.
Tussen 02:30 en 06:00 uur heeft het programma een meer meditatief karakter, met
daarin zang, beweging en een schrijfactie
voor Amnesty. Het geheel wordt afgesloten
met een wandeling in het Bossche Broek
om de zon te zien opkomen, en een aansluitend Paasontbijt.
U kunt ook alleen aan de wandeling en het
ontbijt meedoen. We verzamelen om 6 uur
op het kerkplein. We vragen u iets mee te
nemen voor het ontbijt.
Al het meegebrachte eten wordt verzameld
en tijdens het ontbijt delen we op feestelijke wijze ons eten met elkaar.
Doet u mee?
Iedereen is van harte uitgenodigd om deel
te nemen! Kom op 31 maart om 23:00 uur
naar de Grote Kerk en neem een voorwerp, een foto of een tekst mee aan de
hand waarvan je anderen kunt vertellen
over jouw hoop en over wat jou inspiratie
biedt.
Of stuur een tekst of foto naar
nachtvandehoopdenbosch@gmail.com
Als u wilt meehelpen kunt u zich aanmelden op hetzelfde mailadres.
Namens de voorbereidende werkgroep,
Machteld Terlingen

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 3 juni 2018
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