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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

deSalvatoriaan
Met de zon en wind nog in mijn haren, is een van de eerste klus-
sen na mijn vakantie het verzamelen van de nieuwtjes voor deze 
Salvatoriaan. 
Er staat veel te gebeuren. Het lijkt wel alsof Salvatorianen nooit 
vakantie hebben!  Ieder van ons afzonderlijk misschien wel, maar 

de San Salvatorgeest blijft altijd waaien.
De komende maanden waait die geest over onze gemeenschap tijdens de kerkproeverij, de bu-
rendag en het San Salvator café. Momenten waarop we anderen laten zien wat kerk- zijn voor ons 
betekent.  
Dat klinkt allemaal prachtig en heel feestelijk. Toch willen we de 
komende maanden ook een andere kant van kerk-zijn laten zien. 
Iedere week staan we stil bij dat verhaal van die man uit Naza-
reth die kwetsbaar was tot het uiterste. Als de wereld om ons 
heen meer en meer lijkt op een prachtig prentenboek verliezen 
we die kwetsbaarheid soms uit het oog. Kunnen wij als gemeen-
schap ook een plek zijn waar je terecht kunt als het leven (even) 
tegenzit? 
Zonder te gaan somberen leek het ons goed om daar in activitei-
ten en vieringen eens bij stil te staan. In september bieden we u 
de mogelijkheid kennis te maken met verbindend communiceren.  
Op een goede manier communiceren helpt onszelf en de ander 
om te groeien en er te mogen zijn. Verbindend communiceren zal 
ook als thema van een viering terugkomen. 

In oktober staan we stil bij depressie. Wist u dat 1 op de 20 mensen met depressie te maken heeft? 
Het is vaak lastig om te erkennen dat je last hebt van een depressie. Familie en vrienden vinden het 
vaak lastig om daar mee om te gaan. Wij gaan in oktober op de depri-tour. Niet om bij de pakken 
neer te zitten, maar om de donkere kant van het leven bespreekbaar te maken.
U leest ook over het initiatief om in gesprek te gaan over de laatste levensfase. Ook de eindigheid 
van het leven schuwen we niet dit najaar. 
Gelukkig heeft somberheid bij ons nooit de overhand. Daarvoor zijn we te veel mensen van licht en 
leven. Er zijn genoeg mooie en vrolijke dingen om naar uit te kijken, daarvan getuigt deze Salvato-
riaan. Maar als het leven tegenzit, ook dán willen wij er zijn.
Geniet van alle nieuwtjes in deze Salvatoriaan en misschien zien we u tijdens een van de activitei-
ten of mogen we u begroeten in een van onze vieringen.
       Namens het Pastoraatsteam, Franneke Hoeks

als het even tegenzit

de kwetsbare gekruisigde.
Keulen omstreeks 1070
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Op woensdag 19 september organiseert de San 
Salvatorgemeenschap een introductieavond 
Verbindend Communiceren, ook wel bekend als 
Geweldloze Communicatie. De introductie wordt 
gegeven door Harry Vos, coach en trainer bij 
Avila coaching in Heeswijk-Dinther.
In relaties willen wij onszelf kunnen zijn, maar 
wel op een respectvolle manier naar anderen. 
Ook als je verschillende meningen of behoeften 
hebt. Zelfs als anderen ons niet op dezelfde res-
pectvolle manier behandelen willen we er toch 
voor kiezen om ons met hen verbinden. Vanuit 
het wederzijdse begrip dat dan ontstaat, kunnen 
creatieve oplossingen gevonden worden voor de 
verschillende behoeften die er zijn.
Maar hoe is dat mogelijk?

Met verbindend communiceren leer je om bui-
tengewone, bevredigende relaties aan te gaan en 
in stand te houden, relaties waarin je jezelf niet 
hoeft weg te cijferen of op te offeren. Waarin je 
op een authentieke manier, vanuit je hart, kunt 
geven en ontvangen.
Verbindend communiceren helpt je om:
• Jezelf te laten zien met respect voor de 
ander en verbinding te maken, ook als er ver-
schillen zijn.
• Jezelf te bevrijden van de last om jezelf 
in relaties te moeten bewijzen en van de ander 
bewijzen terug te verlangen.
• Vrijwillig uit te reiken en iets graag te 
doen voor een ander, niet uit schuldgevoel, spijt, 
schaamte of verplichting.
• Effectief uit te drukken wat je voelt en no-
dig hebt en de kans te vergroten dit van de ander 
ook terug te ontvangen.

Introductieavond 
Verbindend Communiceren:

een taal van compassie

De vakantieperiode is weer voorbij. 
Iedere zondag is er weer een Stilteme-
ditatie van 10.00 tot 10.25 uur, vooraf-
gaand aan de viering.
Doorgaans doen we de hele dag van alles, 
en hebben / nemen we geen tijd om echt 
stil van binnen te worden.
In je eentje is dat vaak ook moeilijk. Als 
je in een groep bent gaat dat veel makke-
lijker, is mijn eigen ervaring. Dus je bent 
van harte welkom om het eens te erva-
ren. Wie weet, doet het je goed.
Er is iemand die de meditatie leidt, er is 
een  - korte – inleidende tekst of gedicht. 
Daarna is het stil, kun je die tekst op je 
in laten werken. Je wordt rustig door 
heel simpel je adem te observeren.
Mocht  dit je goed bevallen, en lijkt het 
je leuk om het meditatieteam te komen 
versterken, en af en toe ook eens de 
stiltemeditatie te leiden, dan ben je van 
harte welkom! 
Je kunt dan contact opnemen met Jean-
ne Bernsen of Maria Vermeer.

STILTEMEDITATIE

>>>

Datum: woensdag 19 september 2018
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: dagcentrum De Eygenweg , Van der 
Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch

De viering op zondag 30 september staat ook 
in het teken van Verbindend Communiceren.
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 Vredesviering

Van 15 tot en met 23 september is het Vredesweek. 

Op zondag 23 september vieren we samen met de protestantse 

gemeente in de Grote Kerk op het Kerkplein in Den Bosch. 

Let op de viering begint om 10 uur. Franneke Hoeks en Ruud Stiemer 

zullen voorgaan in deze oecumenische viering. Het thema is ’Genera-

ties voor Vrede’, dus ook kinderen zijn van harte welkom. 

Melodiek zal tijdens deze viering zingen en na afloop is er koffie en 

thee. Op 23 september houdt de Grote Kerk een inzameling voor de 

voedselbank. Wij sluiten daar graag bij aan en nodigen u uit droge 

levensmiddelen zoals rijst, koffie, thee, pasta, shampoo en wasmiddel 

mee te nemen naar de viering in de Grote Kerk.

Aandacht 

e laatste tijd denk ik vaak aan het woord
‘Aandacht’. Het viel me op hoe we elkaar 
soms weinig aandacht  geven. Aan het begin 

van een weekendviering is er juist veel aandacht voor 
elkaar. 
En we merken meteen welk effect dat heeft. Iemand 
zei me eens dat dit een heel belangrijke reden was 
om naar de weekendviering te komen. Maar hoe 
doen we dat buiten het weekend? In ons dagelijks 
leven? Vaak hoor ik mensen zeggen:’ Ach, als het 
goed gaat hoef ik daar toch geen aandacht aan te besteden?’  Dat is jammer. Want juist deze aandacht 
werkt louterend en versterkend. Is niet overbodig. Integendeel. 
Aandacht geven veronderstelt als basis een houding van attente aanwezigheid. Dit wil zeggen dat je 
niet alleen aandacht geeft aan mensen of activiteiten. Aandachtig aanwezig zijn betekent dat je present 
bent en dus niet afwezig, onoplettend, verstrooid. Je bent er met je aandacht bij. Aandachtig aanwezig 
zijn betekent in het hier en nu leven, niet vooral met gisteren bezig zijn of met morgen. 
In contact met je leefomgeving. Subject zijn. Mens zijn.

Ard Nieuwenbroek

D

 Vieringen op zaterdag

De vieringen op zaterdagavond worden sinds het begin van de grote vakantie georga-
niseerd door een vaste groep bezoekers. De ervaringen zijn positief. Inhoudelijk wordt 
meestal aangesloten bij de zondagsviering, maar er is ook ruimte voor een eigen accent of 
voor experiment. Soms wordt gekozen voor een eigen thema, zoals in de viering ‘Maria in 
legende en zang’ bij gelegenheid van Maria Tenhemelopneming. Voorganger is een lid van 
de groep of degene die ook op zondag voorgaat. Wat de volkszang betreft varieert deze 
van a capella gezongen liederen tot de vertrouwde vorm met piano- en/of fluitbegeleiding 
en het gebruik van (mee te zingen) CD’s. 
Het tweeledige doel lijkt bereikt: de leden van het pastoraatsteam houden meer tijd over 
voor andere taken en voor degenen die daar behoefte aan hebben is er op zaterdagavond 
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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 in-
teressant, leuk, triest of juist bemoedigend zijn, maar die soms de krantenkoppen 
niet halen.

Compassieprijs 2018
Media maken vaak melding van de gewelddadige aspecten die er schuilen in religies. 
Maar daarmee vertellen ze niet het hele verhaal. Wereldwijd zijn er mensen die, juist van-
uit hun religieuze overtuiging, zich inzetten voor anderen en voor de samenleving waarvan 
ze deel uitmaken. Met de Compassieprijs krijgen deze mensen de aandacht die zij en hun 
projecten verdienen en kunnen zo anderen inspireren.
In Nederland wordt sinds 2011 jaarlijks een Compassieprijs uitgereikt. Dit jaar op donder-
dag 29 november in de VU te Amsterdam door Karin Armstrong. Deze Engelse schrijf-
ster zet zich al jarenlang in als bruggenbouwer tussen verschillende culturen, religies en 
levensbeschouwingen.
Op www.handvestvoorcompassie.nl  kan men mensen die binnen onze samenleving 
religieus geïnspireerde initiatieven aandragen om discriminatie en polarisatie te bestrijden 
voor deze prijs nomineren.
Bron: Nieuw Wij, augustus 2018
 
Wereldwijde reacties op overlijden van Kofi Anan
Het Franse blad Le Monde karakteriseert Anan als een man die al zijn energie richtte op 
de toekomst en durfde  vertrouwen op het beste van de mensheid. Hij ging ervan uit dat 
de VN daarmee meer zouden bereiken dan met wantrouwen. Die houding manifesteerde 
hij in de omgang met zijn medewerkers. En hij wist met deze overtuiging ook het vertrou-
wen te winnen van de meeste internationale leiders.
De Spaanse krant El Pais wijst op de haast onmogelijke taak van een Secretaris Generaal 
van de VN. Over het algemeen verwacht men meer dan wat deze kan waarmaken. Zo 
zorgden de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad ervoor dat Anan een deel van 
zijn aspiraties niet kon realiseren. Ondanks dit voorbehoud wilde hij dat zijn eerste initiatief 
de titel zou krijgen van ‘Hervorming van de VN’. Zijn moed bracht binnen de organisatie 
een ontwikkeling op gang die zich nu nog doorzet.
Kofi Anan zette zijn leven in voor vrede en menselijke waardigheid, schrijft de Duitse 
krant Die Zeit. Zij noteert enkele uitspraken van internationale leiders. Putin bewonderde, 
zo zegt hij, de wijsheid en de moed van Anan, alsook zijn bekwaamheid om in moeilijke 
omstandigheden goed afgewogen beslissingen te nemen. Minister president Narenda 
Modi van India schreef: ‘De wereld heeft niet alleen een grootse Afrikaanse diplomaat en 
mensenvriend verloren, maar ook een gewetensvolle hoeder van de internationale vrede’. 
Alleen president Trump heeft (nog) niet gereageerd, meldt de krant.
Ook The Guardian(GB) wijst op de niet benijdenswaardige opdracht voor een Secretaris 
Generaal om, met de weinige middelen die hem ter beschikking staan, de internationale 
vrede en veiligheid te  bewaken. Het komt dan aan op de juiste politieke antenne en een 
sterke overredingskracht. Kofi Anan had een sterke morele overtuiging, een zorgvuldig 
oordeel en een rustige benadering van zijn taak. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de bestrijding van armoede en onrecht.
Trouw kwalificeert Anan op haar voorpagina als ‘een diplomaat tot in zijn haarvaten’. Hij 
liet de schandalen rond VN-operaties kritisch onderzoeken, wat eraan bijdroeg dat de 
complexe organisatie transparanter werd. Hij kreeg wel het verwijt dat hij te weinig onder-
zoek deed naar mogelijke corruptie door zijn zoon. Door zijn verzet tegen de Irak-oorlog – 
hij noemde de oorlog ‘illegaal’-  werd zijn relatie met de VS gespannen en kon de VN-top 
daarna nauwelijks nog resultaten boeken. Na zijn terugtreden als Secretaris Generaal 
spande Anan zich vaak, maar helaas veelal vergeefs, in als bemiddelaar in Syrië en in het 
Israëlisch-Palestijns conflict.

com-

passie-

prijs

Kofi Anan
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Ratatouille 

zondagmiddag 24 maart 2019

Op 24 maart 2019 willen we weer een Ratatouille 
organiseren.
Een benefit muziekmiddag waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan de San Salvatorgemeenschap. 

De opzet is als volgt:
1)  Na de viering is er gelegenheid om rata  
     touille, soep, een broodje te eten/iets te  
     drinken tegen betaling.
2)  Iedereen is welkom en mag familie, vrien 
     den, kennissen, buren etc meenemen.
3)  De middag duurt van ongeveer 12.30 uur  
     tot ongeveer 15.45 uur.

Hiervoor hebben we enerzijds publiek nodig (dus 
noteer alvast in je agenda) en anderzijds mensen 
die optreden.
Er kunnen zich muziekgezelschappen in welke 
vorm dan ook aanmelden. (solisten, ensembles, 
alle muziekstijlen zijn mogelijk.) 
Ook dansers zijn uitgenodigd.

Er wordt dan een programma samengesteld en er 
wordt naar gestreefd dat iedere deelnemer/ieder 
deelnemend ensemble ongeveer een kwartier tot 
20 minuten mag optreden. Het mag ook korter 
zijn. 

Het is niet mogelijk om aan de deelnemers een 
financiële vergoeding te geven in welke vorm dan 
ook.

Als je je wilt opgeven, dan kan dat via:  
janwijgers@gmail.com

Wil je info, dan kun je ook bellen: 
Jan Wijgers:   06 18 63 03 19

Hans Waegemakers
Jan Wijgers

“Ontmoetingsgesprekken na de 
zondagsviering”

Nu we een aantal zondagsgesprekken achter de 
rug hebben, dacht ik er goed aan te doen, het 
initiatief nog even onder de aandacht te bren-
gen in de Salvatoriaan. 

Het idee achter die gesprekken is om mensen te 
vragen na de viering even tijd en aandacht te be-
steden aan elkaar (‘omzien naar elkaar’). 
Om even na te praten over de inhoud van de 
viering, wat het je doet, of over je persoonlijke 
‘geloofsbeleving’ als je dat wilt. 
Liever niet over organisatorische ontwikkelingen, 
daar zijn andere momenten beter geschikt voor, 
zoals de bruisavonden en vergaderingen e.d. Dat 
we elkaar spontaan ontmoeten en in gesprek gaan 
over wat ons beweegt. Dat we luisteren naar 
de ander. Dat we elkaar als broeders en zusters 
mogen ontmoeten in de sfeer van een religieuze 
verbondenheid, zoals de San Salvatorgemeenschap 
daar een voorbeeld van is.

Of de plaatsing van de tafels na de viering ook 
anders kan is nog een punt van overleg. Allicht 
kunnen we beter vier tafels bij elkaar zetten en 
kan ieder aanschuiven als hij of zij dat wil.
Laten we het experiment een kans geven door 
samen daar nog eens van gedachten over te wis-
selen.

Graag nodig ik u bij dezen weer uit mee te doen 
op de derde zondag van de maand.
Namens de spiritualiteitsgroep, 
Anthoon Budel

	

Bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken voor de har-
telijke woorden en geschenken die ik kreeg 
bij mijn afscheid als lid van het Pastoraats-
team. Het was hartverwarmend.
Het was de afsluiting van een mooie periode, 
waarin jullie mij het vertrouwen gaven om 
mij in te zetten voor onze inspirerende  ge-
loofsgemeenschap. 
Dat blijf ik samen met jullie doen, maar dan 
in een wat rustiger tempo. 
Vrede en alle goeds,

    Gepke Kerssen
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      Agenda

dinsdag 11 sept. Een clown   Ordune   14.00                       

   in het verpleeghuis

zondag 16 sept. Kerkproeverij  Cello   10.30  

zondag 16 sept. kinderkerk   Cello   10.30  

woensdag 19 sept. Verbindend   Cello   19.30-21.30   

   Communiceren  

zaterdag 22 sept. Orthen Creatief  Cello            13.30-17.30 

Zaterdag 22 sept. GEEN VIERING  Cello     

zondag 23 sept. vredesviering  de Grote Kerk    10.00   Den Bosch

zondag 23 sept. vredeswandeling  Wilhelminabrug  14.00-17.00  Den Bosch

woensdag 26 sept. info-avond: 1e Communie  dagcentrum 20.00-21.30   

vrijdag 28 sept. en repetitie: ‘1000 stemmen zingen Oosterhuis‘

vrijdag 5 en 19 okt     Cello   20.00-22.00  

woensdag 3 okt. De laatste levensfase   Ordune  14.00 

zondag 7 okt. kinderkerk   Cello   11.00

zaterdag 13 okt. Regenboogviering  de Grote kerk 17:00  Den Bosch

maandag 15 okt. film: Children Act  Verkadefabriek  19.00   Den Bosch

woensdag 17 okt. film: Children Act  Verkadefabriek 14.00   Den Bosch

zondag 21 okt kinderkerk   Cello   11.00  

dinsdag 23 okt. thema-avond:depressie   Cello   19.30-21.30  

donderdag 25 okt. Adviesraad   Cello    19.30-21.30  

zondag 28 okt. Capturing Time  Noord-Brabants Museum  Den Bosch

       na de viering

zaterdag 3 nov. Allerzielenviering  Cello   19.00

zondag 11 nov. kinderkerk   Cello   11.00            

donderdag 29 nov. ledenvergadering  Cello    19.30 –21.30

zondag 24 maart Ratatouille   Cello   12.30-15.45  

  iedere 3e zondag ontmoetingsgesprek dagcentrum       
   na de viering van de maand     De Eygenweg

  iedere zondag stiltemeditatie dagcentrum  10.00-10.25  De Eygenweg
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De laatste levensfase

De tijd na het pensioen beleven veel mensen als een goede tijd.  Ze doen zinvol 
vrijwilligerswerk, gaan reizen, fietsen, musea bezoeken en mee zorgen voor de klein-
kinderen.
Onvermijdelijk komt er vroeg of laat een periode waarin het minder wordt met 
je activiteiten. Je hebt minder energie of je kreeg een ziekte die niet over gaat. 
Veel dingen kosten meer moeite, sommige dingen gaan niet meer.. 
Je kunt er minder ( ver ) op uit. Hoe zal dat verder gaan? Zal het leven nog leefbaar 
zijn? Laat je de dood gebeuren? Regel je je begrafenis?

Als ik lees over deze periode in het leven is het net of het alleen maar dáár over gaat: 
over alles wat  minder wordt en dat je als oudere alleen maar geld kost.
Zou het kunnen zijn dat je met het ouder worden groeit in wijsheid, in geloof?
Dat je als oudere kunt doorgeven wat het leven de moeite waard maakt, wat kracht 
geeft in moeilijke tijden?
Dat je vóórleeft hoe kleine dingen het leven kleuren? 
Kan die laatste levensfase een tijd zijn van oogsten en van mooi afronden? 
Van loslaten en bij de kern komen?

Over die laatste levensfase, over de moeilijke, maar ook de mooie kant, 
wil ik graag in gesprek: met mensen in de laatste levensfase of met mensen 
die zich daarop willen voorbereiden.
Datum woensdagmiddag 3 oktober om 14.00 uur.
Plaats: Ordune

Wilt u zich bij mij opgeven? Dat is belangrijk voor het klaar zetten van stoelen 
en koffie en het kiezen van de ruimte. 
Het stoort als er op het laatste moment nog met stoelen moet worden gesleept.
Laat ook weten of u vervoer nodig hebt of dat u eventueel een ander kunt 
meenemen.
Van harte welkom!
Gepke Kerssen      gepkekerssen@hetnet.nl   tel 0418-519574

WERELDVREDE EN VREDESBEWUSTZIJN
Tijdens het Mega Wereld Vrede Festival van 9 t/m 19 augustus is er wereldwijd gemediteerd  
over wereldvrede door meer dan 1 miljoen mensen, verbonden met elkaar en met EKAM, de 
tempel van de spirituele universiteit O&O Academy in India, via Zoom en Life verbinding. 

Gewoon thuis achter je computer en de laatste zondag in groepen. De positieve energie, 
de boost van Genade, en kracht, van Onvoorwaardelijke Liefde, was goed te voelen en te 
ervaren! Iedere dag een ander thema, het ging over het beëindigen van oorlogen, religieuze 
ongelijkheid, rassendiscriminatie, uitbuiting en misbruik van vrouwen en kinderen, het geweld 
in de hoofden van jongeren te stoppen, economische uitbuiting, vernieling en vervuiling van 
de natuur. En buitenwereld is binnenwereld: wat doen we zelf in ons eigen leven en onze 
eigen gedachten?

Er is al veel wetenschappelijk bewijs dat er met voldoende ‘kritische massa’ een significant 
effect teweeg gebracht kan worden op de omgeving. Wij zijn er van overtuigd dat zodra de 
groep mensen (die tot een bepaald bewustzijn komt) groot genoeg is, we deze problemen 
kunnen oplossen, kunnen beëindigen, zelfs kunnen uitbannen. Het is aan ons om het collec-
tief bewustzijn te veranderen.      
           Jeanne Bernsen 
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 Bezoeken in en buiten San Salvator

Al jarenlang zijn we binnen onze geloofsgemeenschap actief met het 

bezoeken van mensen, die dit bezoek op de een of andere manier fijn 

vinden of nodig hebben. 

Soms gaat het om iemand bij te staan in een moeilijke periode. 

Een andere keer wordt iemand bezocht die nauwelijks buiten de deur 

kan komen en weinig contacten heeft. 

En natuurlijk zijn er ook bezoeken aan mensen na het overlijden van 

een dierbare of tijdens een periode van kort of langdurig ziek-zijn 

(binnen of buiten het ziekenhuis).

Dit alles gebeurt vanuit een aantal actieve werkgroepen en zeker ook 

door individuele Salvatorianen, op eigen initiatief. 

Tijdens onze laatste bruisavond met als thema ‘Omzien naar elkaar’ 

kwam de vraag naar voren of we wel iedereen (her)kennen die een 

bezoekje zou waarderen. 

Het is soms ook niet zo makkelijk om zelf aan te geven dat je een 

bezoekje op prijs stelt. 

Met dit berichtje roepen we iedereen op om aan de pastoraatsgroep 

door te geven als je iemand kent die een bezoekje (waarschijnlijk) op 

prijs stelt. En natuurlijk dat ook te doen als je dat zelf fijn vindt. 

Zo af en toe zullen we  ook tijdens de weekendvieringen, 

middels een dia in de rubriek ‘Goed om te weten’, aandacht vragen voor 

bovenstaande oproep.

Dank voor ieders medewerking. Zonder jullie kunnen we het 

niet….

Pastoraatsteam
 

     Gastheer gevraagd

Jawel...……………...beste mensen, 
We hebben er inmiddels 3 nieuwe gastvrouwen en 1 nieuwe gastheer (po-
tentieel) bij gekregen! Super!!
De wens is om er nog één gastvrouw/heer aan toe te voegen.
Wie oh wie...……………..??

 Je kunt je opgeven of informatie hierover krijgen bij Ria Zwijenberg
 Tel.:      0649858679
 Email:  zwijenberg@hotmail.com
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 6 Oktober Ontmoetingsdag   
  ‘Laura’…?
Het Augustijns Centrum de Boskapel, in sa-
menwerking met het Oecumenisch CityPasto-
raat, nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse 
‘ontmoetingsdag voor geloofsgemeenschap-
pen in vrij verband’. Dit jaar vindt deze dag 
plaats op zaterdag 6 oktober 2018 in Nijme-
gen.
We willen deze dag het thema meegeven: 
‘Laura’. Laura of lavra beschrijft de oervorm 
van het klooster waar de cellen verspreid lagen 
in het landschap en waar de kloosterlingen op 
gezette tijden bij elkaar kwamen om te vie-
ren en om elkaar van goederen en diensten te 
voorzien. De afgelopen jaren is het veld van 
spiritualiteit, geloof en zingeving steeds breder 
geworden. 

Mensen beleven hun spiritualiteit en geloof niet 
meer alleen in de kerken, maar steeds vaker op 
nieuwe plekken; denk aan: musea, concerten, 
The Passion, Matteüspassion, festivals, stille 
tochten, lezingen, bijeenkomsten, enz. Mirella 
Klomp (PThU) spreekt van ‘ecclesioscapes’, van 
landschappen waar mensen op vaak ongewone 
plekken momenten van kerk-zijn met elkaar 
delen.
Misschien zijn wij tegenwoordig onderdeel van 
een moderne laura waarin zelfstandige geloofs-
gemeenschappen, institutionele kerken maar 
ook steeds meer niet-kerkelijke initiatieven ie-
der hun eigen bijdrage leveren aan spiritualiteit, 
geloof en zingeving. 
Samen vormen we ‘cellen’ van uiteenlopende 
snit in een breed landschap van ecclesioscapes. 

En wellicht hebben wij als kleine geloofsge-
meenschappen door onze zelfstandigheid en 
de daarmee verbonden ruimere mogelijkheden 
juist een bijzondere verantwoordelijkheid in dit 
brede landschap.
Aanmelding
Voor 28 september via: 
ontmoetingsdag@boskapel.nl
Kosten
Graag een vrijwillige bijdrage tussen 15,- en 20,- 
euro overmaken naar
NL35 INGB 0002 2069 16 
t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel
o.v.v. je naam en ‘ontmoetingsdag’

Meer informatie is te vinden op 
www.boskapel.nl/2018/ontmoetingsdag/

 San Salvatorcafé:

Thema: “Een clown in het verpleeghuis; het moet 
toch niet gekker worden!”
Gast: Ed Andriessen
Menigeen heeft vorig jaar tijdens een van de 
weekendvieringen, waarin ik mocht voorgaan, 
kennis gemaakt met mijn alter ego “Blixum”: een 
miMakker, een contactclown die zich vooral richt 
tot mensen, lijdend aan dementie of mensen met 
een ernstige verstandelijke beperking. Graag wil 
ik jullie op 11 september meenemen in het boei-
ende leven van “Blixum” en hoop ik met jullie op 
een uitdagende samenkomst. Welkom allemaal!!
 

 Tijd: 14.00 uur
 Plaats: Ordune, huiskamer
 Opgave:  gepkekerssen@hetnet.nl 
 of tel. 0418-519574.
 I.v.m. het klaarzetten van de stoelen en  
 het zetten van koffie/thee
 is aanmelden noodzakelijk.
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Informatieavond eerste communie

De  voorbereidingsbijeenkomsten 2019

Bijeenkomst 1
 De poort van alle mensen  - Elkaar leren kennen bij naam 
 zaterdag 20 januari van 10.00 – 12.00 uur

Bijeenkomst 2
 De poort die altijd open staat - Ieder, die wil, is welkom
 zaterdag 3 februari  van 10.00 – 12.00 uur

Bijeenkomst 3
 De poort van de goede gaven -  Al het goede wordt ons gegeven
 zaterdag  24 februari van 10.00 – 12.00 uur

Bijeenkomst 4
 De poort van de gedroogde tranen - Troosten en goedmaken met elkaar
 zaterdag 10 maart  van 10.00 – 12.00 uur

Bijeenkomst 5
 De poort van samen eten - Samen leven en samen delen 
 zaterdag 24 maart van 10.00 – 12.00 uur

Bijeenkomst 6
 De poort van de herinnering -  Met Jezus op weg gaan
 zaterdag 14 april van 10.00 – 12.00 uur

 zondag 15 april om 10.30 uur  1e Communiefeest 

De San Salvator geloofsgemeenschap orga-
niseert op woensdag 26 september 2018 een 
informatieavond over de Eerste Communie- 
voorbereiding. U maakt kennis met pastor 
Franneke Hoeks, ziet diverse materialen 
die worden gebruikt en u kunt uw kind ter 
plekke inschrijven.  
De kosten voor de Eerste Communievoor-
bereiding bedragen 50 euro. De informatie- 
bijeenkomst duurt van 20.00 tot 21.30 uur 
en vindt plaats in Dagcentrum de Eygenweg, 
Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. 

De voorbereidingsbijeenkomsten zelf vin-
den plaats op zaterdagochtend van 9.30 tot 
12.00 uur van medio januari tot half april 
2019.
De San Salvator geloofsgemeenschap wil het 
goede van de christelijke traditie op een 
eigentijdse en open manier doorgeven. 

Vanuit die gedachte nemen we kinderen 
graag mee in de wereld van geloven. 
Een wereld van verhalen over wonderen en 
van lang geleden, een wereld van rituelen 
en een andere taal. In de voorbereiding op 
de Eerste Communie gaan we telkens, let-
terlijk en figuurlijk, door een andere poort 
naar die wereld, die ook laat zien wat dat 
betekent in de wereld van vandaag. 
Dat doen we samen: kinderen, ouders en 
andere mensen uit de gemeenschap.

In het voorbereidingstraject werken we met 
de methode ‘Door de poort’. 
Alle kinderen krijgen een werkschrift waar 
ze thuis mee aan de slag kunnen. 
De voorbereidingsbijeenkomsten zijn be-
doeld voor ouders en kinderen. Ook andere 
kinderen uit het gezin zijn van harte wel-
kom.
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Wandeling via Verleden, 
in Vrede naar Heden...

Een Walk of Past-Peace-Present in 
de vestingstad ´s-Hertogenbosch.

Aan het eind van de landelijke Vre-
desweek, die al op 15 september 
begint, kunt u op zo. 23 sept. ook 
in Den Bosch meewandelen voor de 
Vrede. Een wandeling die mensen en 
culturen en verhalen verbindt.
We luisteren naar verhalen om het 
verleden niet te vergeten, en geden-
ken een plek te geven. We wandelen 
langs monumenten en door tuinen, 
kiezen stilte en ontmoeting, delen 
hoop voor de toekomst. 
Muziek en zang zijn er aan het begin 
en bij de afsluiting. Mensen uit de 
Bossche diversiteit van culturen en 
achtergronden hebben deze wande-
ling voorbereid en het programma 
ingevuld.

De wandeling begint om 14.00 u. op 
de Wilhelminabrug bij het gedenk-
teken voor Piet Kessens. Dan naar de 
tuin van het Franciscaner klooster, 
waar we het verhaal van een vluch-
teling horen. Vandaar naar het Anne 
Frankplein, om stil te staan bij strui-
kelstenen en de woorden van Anne 
zelf. Door naar de Tuin van Vrede 
en Vrijheid om ervaringen van een 
clown te horen, die op bezoek was 
bij vluchtelingen in de kampen in 
Griekenland. We delen bloemen, 
wensen, gebeden. Tenslotte komen 
we aan bij de zusters van Jozef en 
Maria van de Choorstraat. In hun 
tuin of kapel sluiten we deze wan-
deling af rond 16.30u.

   
     

Organisatie:Ambassade voor de Vrede 
Den Bosch
Informatie en aanmelding: 
petervanhelden87@gmail.com
www.platformdenbosch.nl

1000 Stemmen zingen Oosterhuis! 
zondag 21 oktober 2018    14:30 – 17:00 uur
Inloop vanaf 13:30 uur voor de Ontmoetingsmarkt 
 
Entree: € 27,50 excl. reserveringskosten, 
 incl. pauzedrankje Informatie en reserveren ga naar: 
 https://www.1000stemmen.nl/

‘Een samensmelting van orkest, groot koor en gehele zaal 
bij gelegenheid van de viering van de 85-ste verjaardag van 
Huub Oosterhuis. 
Na zijn toespraak wordt “Het Lied van de Aarde” uitgevoerd 
onder leiding van Geert Hendrix. 
Ná de pauze is de beurt aan zangers en bezoekers. Com-
ponist en dirigent Tom Löwenthal neemt plaats op de bok en 
dan.... worden de 16 liederen van Oosterhuis, op muziek van 
Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Arjan 
van Baest uitgevoerd. Vierstemmige samenzang met groot 
koor en orkest. Ongehoord, ongekend, onovertroffen! “

Zo staat het in het persbericht en er is niets te veel gezegd.
Vijf jaar geleden heb ik meegedaan met 1000 stemmen, 
samen met nog een aantal Salvatorianen. Het was een fan-
tastische ervaring om daar met een groot koor en orkest te 
zingen in het Concertgebouw. Om de muziek en de teksten 
die je raken met zoveel gelijkgestemden uit te voeren gaf mij 
kippenvel.
Nu wil ik je 1000 stemmen van harte aanbevelen om te ont-
moeten, te zingen, te luisteren. 
Melodiek is dit jaar een oefenlocatie voor 1000 stemmen. 
We hebben hiervoor drie repetities gereserveerd waarop je 
van harte welkom bent om de stukken met ons mee te repe-
teren. Ook als je niet naar het concert gaat. Iedere repetitie 
zingen we een aantal stukken uit de repertoirelijst van 1000 
stemmen.
Er zijn voor ons bekende, maar ook onbekende liederen bij.
Wil je mee repeteren met Melodiek voor 1000 stemmen? 
Op vrijdag 28 september en op 5 en 19 oktober van 20.00 tot 
22.00 uur kan je aansluiten bij de repetitie voor 1000 stem-
men.   Je kan je aanmelden voor de repetities bij:   
 jacolien.van.breemen@ziggo.nl

 Locatie: Dagcentrum Eygenweg,
 Van der Eygenweg 1, 5235 PA ’s-Hertogenbosch
 Je bent van Harte Welkom

Jacolien van Breemen

Zondag   23 september
Start:     14.00 u
Locatie: Wilhelminabrug
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Wie laat u proeven? 

Op zondag 16 september doet San Salvator mee aan de 
Kerkproeverij, een landelijke actie waarin kerken hun deu-
ren wagenwijd openzetten voor nieuwe bezoekers. 
Een soort open dag, maar dan een beetje anders. 
Wie nodigt u uit?  We maken er een feestelijke en gastvrije 
viering van. Ard Nieuwenbroek is voorganger en Melodiek 
zal de viering muzikaal ondersteunen.

Op 16 september is het ook Kinderkerk en ook zij doen mee aan de proeverij. Een mooie gele-
genheid om (klein)kinderen een keertje uit te nodigen mee te gaan naar San Salvator. De kinder-
kerk begint om 11 uur in de gymzaal van Dagcentrum de
Eygenweg. De kinderkerk nodigt u uit voor een smakelijke lunch na afloop van beide vieringen.
We hopen op veel grote en kleine bezoekers.

In de succesvolle serie Muziek op Zaterdag zal op 29 september om 17.00 uur in de Grote Kerk 
in ’s-Hertogenbosch opnieuw een evensong plaatsvinden, deze keer verzorgd door een absoluut 
topkoor: de Roden Girl Choristers! 
Dit meisjeskoor staat onder leiding van Sonja de Vries en wordt op het orgel begeleid door 
toporganist Sietze de Vries.
 
Het meisjeskoor, de Roden Girl Choristers, bestaat sinds september 2000 en is onderdeel van de 
Stichting Koorschool Noord Nederland. De dynamische groep meiden heeft inmiddels een klin-
kende reputatie verworven. Geschoeid op Anglicaanse leest, wordt het koor geïnspireerd door 
het heldere, strakke, open klankidioom van de Engelse jongens- en meisjeskoren. 

De van oorsprong uit Engeland 
afkomstige evensong houdt het 
midden tussen een concert en een 
kerkdienst en vindt traditioneel 
plaats in de late middag of begin 
van de avond. Koormuziek speelt 
in een evensong de hoofdrol, in 
prachtige anthems en koorlitera-
tuur, maar ook in de lezingen en 
gebeden. 
Tijdens de evensong op 29 septem-
ber klinkt muziek van Orlando Las-
sus, Sietze de Vries, Tertius Noble, 
Herbert Sumsion en Richard Lloyd 
en het geheel is uiteraard volgens 
de Anglicaanse traditie vormge-
geven. Voorganger is ds. Erica 
Scheenstra. De gratis toegankelijke 
evensong duurt bij elkaar een klein 
uur. U bent van harte welkom!

Meer informatie vindt u op: http://rodengirlchoristers.nl/ en op http://pgdenbosch.nl

Topkoor Roden Girl Choristers 
verzorgt evensong in Den Bosch



de Salvatoriaan 14

Thema-avond  
Je suis depri –  over depressie

Op dinsdag 23 oktober 2018 organiseert de 
San Salvatorgemeenschap een thema-avond 
over depressie. 
In het daarop volgende weekend hebben de vierin-
gen hetzelfde thema.  
De avond en de vieringen worden verzorgd door 
Franneke Hoeks en Ard Nieuwenbroek, leden van 
het pastoraatsteam San Salvator.

Veel mensen hebben te maken met een depressie. 
De laatste cijfers zijn duidelijk: 1 op de 20 men-
sen krijgt in zijn of haar leven met depressie te 
maken. De meesten onder hen voelen zich totaal 
ontredderd en zijn in de war. 
Zij geven aan dat er iets essentieels veranderd is 
en dat die verandering  fundamenteel verschilt 
van het gevoel van niet-gelukkig zijn. 
‘Het zit in heel mijn lijf, overal doet het pijn. 
Er is iets binnengeslopen in mij dat al mijn energie 
wegvreet. Ik kan niet meer vooruit, het kleinste 
probleem is ineens onoplosbaar.’

Opvallend is hoe ingrijpend een depressie is voor 
de mensen zelf, maar ook voor hun omgeving. 
Familie, vrienden en collega’s weten niet wat te 
doen en slaan op tilt bij het uitzichtloze, het niet 
in beweging krijgen. 
Depressie eist vaak een zware tol. Stigmatisering 
speelt ongetwijfeld hierbij een rol. Depressie 
roept vaak negatieve gevoelens op in de om-
geving.Niemand wil graag toegeven dat hij/zij 
depressief is, want dan denkt iedereen dat er iets 
mis is met hun wilskracht. 
Op de een of andere manier hebben ze (we) ons 
wijsgemaakt dat flinke mensen nooit depressief 
zijn, flinke mensen ‘gaan ertegen aan’ en ‘geven 
niet toe’. 
Gelukkig komt er steeds meer ruimte voor depres-
sie. De overheid startte de campagne ‘Hey! Het is 
oké, maak depressie bespreekbaar!’  Op TV waren 
voor de zomer een aantal goede programma’s te 
zien over jonge mensen en depressie. Dat is mooi, 
maar aandacht vragen voor deze ziekte is en blijft 
nodig. Ook binnen kerken en geloofsgemeenschap-
pen.  Op deze avond willen we stil staan bij wat 
depressie in een mensenleven teweegbrengt. 
We doorbreken de stilte, vertellen verhalen en 
bieden hopelijk ook een beetje perspectief.
 Datum: dinsdag 23 oktober 2018
 Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
 Locatie: dagcentrum De Eygenweg , 
 Van der Eygenweg 1 in ‘s-Hertogenbosch

Yasmine Verschure: 
tegen apathie en cynisme

Op 2 september verzorgde Yasmine  Verschuren 
samen met Ard Nieuwenbroek  de viering  in 
onze Salvatorgemeenschap. 

Zij maakte ons al eerder  deelgenoot van  de 
onmenselijke situatie van vluchtelingen in het 
kamp Moria op het eiland Lesbos. Over haar er-
varingen daar schreef zij een boek: ‘VOLK van 
mijn VOLK, het gezicht achter de vluchteling’. 

Zij maakt daarin pijnlijk duidelijk dat het 
asielbeleid faalt en ze houdt ons een spiegel 
voor: waar trekken wij de grens? Waar kijken 
wij weg, de 
andere kant in?

Na de viering konden we haar boek kopen. Een 
must-have voor iedereen die met vluchtelingen 
te maken heeft, onder andere voor mensen in 
het onderwijs.
Maar ook voor iedereen die zelf wil groeien in 
bewustzijn.

De opbrengst is volledig voor haar vluchtelin-
genprojekt.

Van harte aanbevolen!

Het boek is te koop bij boekhandel Heinen in 
de Kerkstraaat, en bij Bol.com.

U kunt ook even op haar website kijken: 
www.yasminverschure.nl

Jeanne Bernsen 
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Film

Het thema voor de films in de Verkadefabriek dit jaar is (groot)ouderschap. 
Op 15 en 17 oktober is de laatste film met dit thema te zien. 
Dit keer hebben we gekozen voor Children Act, over rechter Fiona Maye (ge-
speeld door Emma Thompson) die een uitspraak moet doen over een 17-jarige 
jongen met leukemie: kan hij zelf over leven en dood beslissen? 
Hij is Jehova’s getuige en weigert noodzakelijke bloedtransfusies. 
Zijn ouders, wat willen zij?

Museum

In het najaar gaan we naar de tentoonstelling Capturing time in het Noord-Bra-
bants museum. Manish Nai, Indiaas kunstenaar hergebruikt voor zijn kunst aller-
lei materialen en probeert daarmee ‘de geschiedenis van het materiaal‘ vast te 
leggen. 
Na de viering eten we eerst samen in Cello, daarna gaan we met de beschikbare 
auto’s naar de stad.
De beoogde datum is 28 oktober. 
Zodra een en ander definitief is, laten we het weten.
 

 ZIN in ……………?

Corrie Dansen, namens werkgroep ZIN

Data kinderkerk 2018| 2019

Komende maanden is het kinderkerk op
16 september  11.00 uur  Kerkproeverij met een lekkere lunch
  7 oktober  11.00 uur 
11 november 11.00 uur
24 december  17.00 uur  Kerstmis 

Tot ziens!
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Vieringen San Salvatorgemeenschap 
in het Dagcentrum Cello, 
van der Eygenweg 1 
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur 
en zondags om 10.30 uur. 
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 

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rek.nr.: NL96 INGB 0006040713 
t.n.v. San Salvator in Beweging

De Salvatoriaan: 

redactie:Marga van de Koevering 
              Ton van Iersel-Oomens
              Franneke Hoeks (waarnemend)
vormgeving:  
              Vincent Elemans

kopij graag naar: 
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl 
of inleveren bij ‘Ordune’
Uiterlijk zondag 11 november 2018

BIJZONDERE MOMENTEN

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:

Mevrouw Vaes  overleden op  7 juli 2018
Lies Hummelman   overleden op 21 juli 2018
Rosemarijn Cremers overleden op 23 augustus 2018

Viering van liefde en trouw:
op zaterdag 18 augustus tussen Carolijn Jansen en Mikel van Dijk

 
Op zaterdagmiddag 13 oktober organiseert het Beraad 
van Kerken een regenboogviering in de Grote Kerk in 
’s-Hertogenbosch. De viering begint om 17 uur. 
Met deze viering vragen we aandacht voor seksuele 
diversiteit binnen de verschillende kerken en geloofs-
gemeenschappen. 
Deze viering wordt georganiseerd in het kader van 
coming-out dag die op 11 oktober wordt gevierd. 
Als San Salvator zijn wij betrokken bij deze bijzondere 
viering. 

Let op! Zaterdag 22 september

GEEN VIERING De Eygenweg

Regenboogviering

Het redactie-team 
kan alleen maar 
blijven werken als er 
extra hulp geboden 
wordt !! 
Schroom niet eens 
contact op te nemen 
met een van de re-
dactieleden !!
Alvast dank je wel.

de salvatoriaan


