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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

OMZIEN NAAR ELKAAR

Echt niet alleen

De afgelopen maanden is er veel gebeurd in 
onze gemeenschap. We hadden onder andere 
een bijzondere adviesraad in maart, vierden 
het afscheid van Jack Steeghs, hielden een 
ledenvergadering en organiseerden de eerste 
Bruisavond. Allemaal momenten die laten zien 
dat San Salvator bruist, borrelt en volop in 
beweging is. 
Een van de veranderingen is dat ik per 1 juni 
voor 32 uur in dienst ben van de vereniging. 
Voorheen werkte ik 16 uur. Ik ben daarmee nu 
de enige betaalde kracht, maar zeker niet de 
enige dragende kracht binnen de gemeenschap. 
Samen met Ard en Gepke vorm ik het pasto-
raatsteam van San Salvator. Gepke gaat deze 
zomer jammer genoeg stoppen met haar taak 
als lid van het pastoraatsteam. Zij blijft geluk-
kig als voorganger actief binnen onze gemeen-
schap. Daarover vertelt ze zelf meer in deze 
Salvatoriaan.
Ard en ik gaan samen met het bestuur naden-
ken over een andere invulling van het pasto-
raatsteam. Moeten leden van het pastoraats-
team voorganger binnen de gemeenschap zijn?  
Hoe zorgen we ervoor oog en oor te houden 
voor alle zaken die er binnen onze gemeen-
schap gebeuren? Kunnen we mensen ook voor 
deeltaken vragen?  Deze zomermaanden gaan 
we gebruiken om te kijken welke taken er nu 
liggen en hoe we die in de toekomst vorm kun-
nen gaan geven. 

Het pastoraatsteam zou, wat ons betreft, in 
ieder geval de plek moeten zijn waar verschil-
lende lijnen binnen San Salvator bij elkaar 
komen. Een plek waar inhoudelijke ideeën 
worden uitgewisseld en mogelijkheden worden 
verkend en vorm krijgen. Dat hoeft niet op een 
vast moment in de week en misschien ook niet 
steeds in dezelfde samenstelling.  We zoeken 
misschien wel naar een pastoraatsteam 2.0. Na 
de zomer hoort u daar ongetwijfeld meer over.
Ik kan u al wel vertellen dat ik meer op Ordu-
ne te vinden zal zijn. Ik hoop dat we op die 
manier als gemeenschap ook zichtbaarder zijn 
in Ordune en in Orthen. Als pastoraatsteam 
van twee of drie voelen we ons niet alleen. We 
voelen ons gedragen door al die mensen die 
samen San Salvator zijn.
 

Franneke Hoeks

deSalvatoriaan
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Vanuit het bestuur

Op donderdag 24 mei kwam het be-
stuur van San Salvator in Beweging 
voor het eerst in haar nieuwe samen-
stelling bij elkaar. Dit betekent dat 
Jacques Jochems mee vergaderde, 
maar ook Liesbeth van Leijen, die 
pas na de ALV is toegetreden tot het 
bestuur. Tijdens de volgende ALV zal 
de leden gevraagd worden ook haar 
toetreding te bekrachtigen. Verder 
was Yvette van Hoeckel erbij. Yvet-
te heeft, als reactie op onze vraag 
enige tijd geleden of ze wilde toe-
treden tot het bestuur, aangegeven 
graag een periode van 6 maanden 
mee te willen lopen. We zijn zeer blij 
met deze nieuwe bestuursleden en 
hun interesse. Welkom aan alle drie! 
Met Rinus van der Heijden, Yvonne 
Altorf, Jacques Goossens, Franneke 
Hoeks namens het pastoraatsteam, 
en mijzelf als voorzitter hadden we 
een volle tafel van 8 personen. Jos 
de Ridder, die sinds zijn aftreden als 
voorzitter als technisch voorzitter de 
vergaderingen voor zat, was nog af-
wezig vanwege vakantie. Daarom heb 
ik formeel ook de rol van voorzitter 
in de vergadering opgepakt. De por-
tefeuilleverdeling binnen het bestuur 
staat, naast de vaste rollen van pen-
ningmeester, secretaris en voorzitter 
met daarbij Rinus als contactpersoon 
voor de Adviesraad nog niet vast, 
maar dat hoeft ook niet. Het verle-
den leert dat een aantal vrije rollen 
goed werkt. Zeker is wel dat Liesbeth 
financiën en techniek zal oppakken. 
De vergadering ging er levendig aan 
toe en dat belooft veel inspiratie en 
goeds!

Gonnie van Osta

Afscheidswoord Jack Steeghs

Per 1 mei maak ik geen dienst meer uit van het pastoraats-
team binnen de San Salvatorgeloofsgemeenschap. Ik ben op 
die datum  in een groter dienstverband begonnen als pasto-
raal werker/opbouwwerker in parochie De Twaalf Apostelen 
in Wijchen (bisdom ’s-Hertogenbosch). In het weekend van 
12/13 mei vond mijn afscheid plaats tijdens de vieringen in 
dagcentrum Cello. Hartelijk dank voor de lieve woorden en 
mooie bloemen, maar vooral dank voor de betrokkenheid 
op de goede werken die ik met jullie deel. Aan het eind van 
de zondagviering werkten de gebeden, liederen en gemeen-
schap zo krachtig dat ik mijn ogen niet meer droog kon 
houden. 

San Salvator Geloofsgemeenschap: dank jullie wel!

Omdat jullie mij de kans gaven om meer pastor te worden 
dan ik al was…
Omdat jullie mij een bodem gaven onder mijn destijds ver-
weesde arbeidende bestaan…
Omdat ik de kans kreeg om in de keuken te kijken van een 
geloofsgemeenschap met een unieke geschiedenis…
En vooral: omdat ik door jullie scherper heb leren zien wie 
ik werkelijk ben! 

Ik ga weg uit het pastoraatsteam maar blijf lid van de ver-
eniging San Salvator In Beweging. 

Alle goeds en wie weet tot ziens!
Jack Steeghs
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AANDACHT
VOOR DE SEKSUELE DIVERSITEIT 
IN DE KERKEN

In de week van 14 mei werden er in ’s-Hertogenbosch door het 
Beraad van Kerken en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch drie 
dialoogtafels georganiseerd over geloof en seksuele diversiteit. 

De aanleiding voor deze dialoogtafels was de belofte die bis-
schop Gerard de Korte deed in aanloop naar de viering op Roze 
Zaterdag 2017 om zowel binnen als buiten de kerk het gesprek 
hierover aan te gaan. De kerken van ’s-Hertogenbosch hebben 
na Roze Zaterdag geconcludeerd dat het thema seksuele diver-
siteit binnen de kerken onderwerp van gesprek moet blijven. 

Als San Salvator waren wij met enkelen aanwezig op de eerste 
dialoogavond waar mensen uit de verschillende Bossche kerken 
in gesprek gingen over de acceptatie van LHBT-ers in hun eigen 
kerken. Het delen van persoonlijke ervaringen maakte de pijn 
zichtbaar dat niet in alle kerken LHBT-ers geaccepteerd wor-
den. De wens om met elkaar het gesprek over seksuele diver-
siteit te blijven voeren werd uitgesproken. Oud-burgemeester 
Rombouts en bisschop Gerard de Korte waren bij deze gesprek-
ken aanwezig.

Later in de week vond er een avond plaats waarin leden en 
pastores van de RK-kerk met elkaar in dialoog gingen over sek-
suele diversiteit. Franneke Hoeks was gespreksleider aan een 
van de dialoogtafels. Ook hier werd de hoop uitgesproken dat 
de RK-kerk meer ruimte zou kunnen bieden aan LHTB-ers. 

Het beraad van kerken was een van de initiatiefnemers van 
deze dialoogtafels. Als beraad willen we het gesprek over 
seksuele diversiteit blijven voeren. In oktober staat er rondom 
coming out day een regenboogviering op de planning. 

Franneke Hoeks

San Salvator 
is een Wijde kerk

Afgelopen jaar was de San Salvator 
actief betrokken bij de Roze Viering. 
In de voorbereiding van deze bijzon-
dere viering bleek dat de LHBT- ge-
meenschap lang niet in alle kerken 
dezelfde ruimte krijgt. San Salvator 
is een gemeenschap waar iedereen 
welkom is. 
Dat vieren we iedere week opnieuw. 
Als gemeenschap zijn wij aangemeld 
op het platform www.wijdekerk.nl.  
San Salvator is daarmee een wijde 
kerk geworden, een geloofsgemeen-
schap waar LHBT-ers van harte 
welkom zijn. 

Franneke Hoeks 

(LHBT staat voor Lesbisch, homo-
seksueel, biseksueel transgender.)

Kennismaken met de San Salvator geloofsgemeenschap

Op zondag 24 juni is er, na de viering, een bijeenkomst waar U kennis kunt maken met de San Salva-
tor geloofsgemeenschap. De pastores van de San Salvator vertellen over de vieringen en de activitei-
ten van de gemeenschap en er is tijd en ruimte om in gesprek te gaan over wat u zoekt in een eigen-
tijdse geloofsgemeenschap.

Het is een open bijeenkomst voor geïnteresseerden, nieuwe leden en zich nieuw voelende bezoekers 
van de vieringen, die nieuwsgierig zijn naar elkaar en naar wat de San Salvator doet.
U bent van harte welkom. 
De viering begint om 10:30 uur, de kennismakingsbijeenkomst om 11:45 uur in het gebouw van Cello, 
van der Eygenweg 1 ’s-Hertogenbosch.  U hoeft zich niet op te geven voor deze bijeenkomst. Mocht 
u niet in de gelegenheid zijn om aan deze bijeenkomst deel te nemen maar wilt u toch graag nader 
kennismaken dan kunt u bellen met 0648 64 55 07 
of een mailtje sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl
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Tijdelijk in het Pastoraatsteam

Toen Mignon uit het Pastoraatsteam ging, vond 
ik dat het Pastoraatsteam te klein, te kwetsbaar 
werd. Daar maakte ik me zorgen over. Ik ben toen 
tijdelijk in het Pastoraatsteam gegaan om samen 
met Franneke, Jack, later Ard en het Bestuur te 
werken aan een versterking van het team.  
Al snel was duidelijk dat een structureel team van 
vier pastores er niet in zat en we met elkaar moes-
ten zoeken naar een andere invulling van de taken 
van het Pastoraatsteam. Bovendien merkten we 
dat een te klein arbeidscontract het risico mee-
bracht dat een pastor zou vertrekken naar elders 
waar hij/zij meer uren zou krijgen. Ook een pastor 
heeft brood op de plank nodig. Bij het vertrek van 
Jack is daarom gekozen voor een ruimer contract 
voor Franneke. 
Wat ik de laatste maanden heb mogen ervaren is 
dat het gevoel van verantwoordelijkheid voor hoe 
wij geloofsgemeenschap willen zijn, breder gedra-
gen wordt binnen de gemeenschap. We zijn bezig 
met het zoeken naar goede manieren om die ver-
antwoordelijkheid vorm te geven. 
Een voorbeeld daarvan is het voorgangersoverleg. 
Daar spreken we niet alleen over het voorgaan in 
weekendvieringen, maar ook over afscheidsvierin-
gen en over onze gezamenlijke verantwoordelijk-
heid voor mensen binnen de gemeenschap die het 
moeilijk hebben en behoefte hebben aan een pas-
toraal gesprek. 
Zo worden de taken van het team op het terrein van 
voorgaan en omzien naar elkaar breder gedragen. 

Om het Pastoraatsteam staat een team van 
voorgangers.
Een ander voorbeeld zijn de bruisavonden, over de 
fundamenten onder onze gemeenschap. Avonden 
waarbij iedereen die het onderwerp aan het hart 
gaat, welkom is. De eerste avond ging over omzien 
naar elkaar. Wat doen we al, hoe kunnen we daar-
bij samenwerken en waar liggen er nog hiaten?

Al gaande groeit het vertrouwen in een geloofsge-
meenschap die zich blijft bewegen, een gemeen-
schap met toekomst. De geest die we met Pink-
steren hebben mogen ervaren, zal ons doen gaan 
waar geen wegen gaan.
Vanwege dat vertrouwen is het daarom tijd voor 
mij om uit het team te gaan, niet meer bezig te 
zijn met de dagelijkse hectiek, die mij te veel is 
en ook te ver van waar ik woon, maar wel met 
de dingen van de lange adem. Dat past mij beter: 
voorgaan, wat mensen bezoeken, werken aan ver-
dieping, aandacht vragen voor diaconie, hier en 
daar wat verbinden, maar ook tijd te hebben voor 
de geloofsgemeenschap en mensen daarbinnen en 
daarbuiten, in mijn eigen mooie stad Zaltbommel.
Die nieuwe tijd breekt aan eind juni.

Gepke Kerssen
 

Tijdens de viering op 24 juni staan we stil 

bij het feit dat Gepke afscheid neemt 

van haar taken in het pastoraatsteam. 

In onze San Salvator is het thema ‘Omzien naar elkaar’ een belangrijk aandachtspunt. 
We zijn blij dat velen van ons, en op heel verschillende manieren, energie steken in het 
omzien naar elkaar. Individueel en/of in een werkgroep (zie hieronder). Tijdens onze 
eerste Bruisavond op 22 mei stond dit thema ook centraal. We hebben ontdekt dat er 
inderdaad heel veel gebeurt en met heel veel passie. Iets om dankbaar voor te zijn. Wat 
we ook constateren is dat we heel vaak van elkaar niet weten wat we doen. Dat is niet 
slim. Dubbel werk is niet handig. Bovendien kunnen we van elkaar leren. Meteen na de 
zomervakantie gaan we hier ook iets mee doen. Samen met vertegenwoordigers van 
werkgroepen zoeken we naar versterking door samenwerking. 

Op de bruisavond constateerden we ook iets anders. Het is niet zo vanzelfsprekend om 
te weten of iemand wat extra aandacht nodig heeft. Er is voor veel mensen een natuur-
lijke drempel om zelf om die extra aandacht te vragen. Snel denk je dan: ’Ach, iemand 
anders heeft dat meer nodig dan ikzelf’.  Of: ’Wat zullen ze wel niet denken als ik om 
hulp vraag...?’. We zoeken naar manieren om die drempel te verlagen.              >>>

OMZIEN NAAR ELKAAR
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    OMZIEN NAAR ELKAAR

Bezoekgroep (contact: Corrie Dansen)
Een groep mensen die jonge en oude mensen bezoeken die om verschillende redenen aan-
dacht nodig hebben. 

Autovervoersgroep(contact: Paul Beckers)
Deze groep zorgt ervoor dat minder mobiele kerkgangers ook de viering kunnen bezoeken.

Gastvrouwen Ordune (contact: Trudie van Lexmond)
In principe willen we iedere ochtend een gastvrouw aanwezig laten zijn in Ordune. 
Voor ‘koffie’ inloop, maar ook om de telefoon te beantwoorden

Gastvrouwen zondagsviering (contact: Ria Zwijenberg)
Twee gastvrouwen verwelkomen iedere zondag de kerkgangers aan het begin van de 
viering in de hal. Ze zijn vraagbaak en doorgeefluik.

Ziekenbezoekgroep (Contact: Monique van de Rijt)
Hier gaat het om het bezoeken van zieken, in en buiten het ziekenhuis.  

Noorderkroon en de Hoge Klok (contact: Ineke Donker)
Deze twee verpleeghuizen worden met regelmaat bezocht door onze vrijwilligers. Bezoeken 
worden ook afgelegd aan niet-Salvatorianen. 

Zondagse maaltijden  (contact: Corrie Dansen)
Eens in de zoveel weken is er op zondagmiddag in Cello een maaltijd mogelijk voor mensen 
uit Orthen, nu en voorheen.

Noodfonds (contact: Wilton Desmense)
Deze groep verzamelt geld en besteedt dit aan mensen die vanuit een penibele situatie een 
extraatje kunnen gebruiken of zelfs hard nodig hebben. 

Samen Leven is Samen Delen (contact Toon van Mierlo)
Deze groep creëert op twee plaatsen (Empel en Ordune) een ontmoetingsplek voor kwets-
bare ouderen. 

Pastoraatsteam (contact: Franneke Hoeks)
De leden van het pastoraatsteam willen, daar waar nodig en gewenst, dichtbij mensen 
staan. Niet alleen tijdens de vieringen maar ook daarbuiten.

>>>

Als iemand daar een idee voor heeft, dan horen we dat uiteraard graag. 
Tenslotte: San Salvator heeft meer mensen nodig die als vrijwilliger, vanuit een werkgroep, ac-
tief willen zijn in het ‘Omzien naar elkaar’. Daarom onze uitnodiging: kijk eens naar het over-
zicht van werkgroepen en misschien word je nieuwsgierig. Dat is het begin: je zit niet meteen 
vast aan een werkgroep als je belangstelling toont…Voor meer informatie kun je contact maken 
met de vermelde contactpersoon. Natuurlijk kan dat ook via een van de leden van het pasto-
raatsteam. Kom je drempel maar over….

Namens het pastoraatsteam
Ard Nieuwenbroek 
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We denken dan niet alleen aan overlijden maar ook andere verlieservaringen, z
oals echtscheiding en ontslag.

Elkaar helpen (contact: Gepke Kersen)
Iedereen die, op wat voor praktisch gebied dan ook, (tijdelijk) hulp nodig heeft kan een be-
roep doen op deze werkgroep

Overzomeren (contact: Gepke Kersen)
Tijdens de zomertijd organiseert deze groep, na de zondagsviering, een ontmoetingslunch, 
waar iedereen kan aanschuiven. 

Koffieochtend (contact: Hannie Teunissen)
Met enige regelmaat organiseert deze groep in Ordune  op woensdagochtend  een koffie 
inloop ochtend. Er is geen vast programma en ontmoeting en gezelligheid staan centraal.  

Eten in Ordune (contact: Christien van den Boom)
Op zaterdagavond is er, om de zoveel weken, eten in Ordune. Samen eten is elkaar ook 
ontmoeten. Je kunt je vooraf inschrijven tijdens een van de weekendvieringen. 

Voorgangers (contact: Gepke Kersen)
Naast het voorgaan in de weekendvieringen zijn de voorgangers ook beschikbaar voor 
persoonlijke contacten, na de viering en daarbuiten.

Verliesverwerking (contact: Netty van de Put)
Deze groep vrijwilligers bezoekt en ondersteunt mensen met een verlieservaring. 

San SalvatorgeloofsgemeenschapKantoor en inloophuisSchaarhuispad 1315231 PP Den Boschwww.sansalvatorgemeenschap.nl
Telefoon: 0648 64 55 07 e-mail: info@sansalvatorgemeenschap.nl Rekeningnummer  NL96 INGB 0006 0407 13
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inspirerende nacht

Inspirerende Nacht van de Hoop in de Grote 
Kerk

‘In plaats van uitgaan of netflixen op zaterdag-
avond eens een keer iets heel anders doen? 
Kom dan naar de Nacht van de Hoop op zater-
dag 31 maart in de Grote Kerk in Den Bosch.’

Naar schatting zo’n honderd mensen trotseer-
den in de afgelopen Paasnacht het bar slechte 
weer (het stortregende!) om gevolg te geven 
aan deze oproep.
De Nacht van de Hoop is als concept niet onbe-
kend: in Den Haag is het al een aantal jaren een 
terugkerend evenement. In Den Bosch werd de 
Nacht georganiseerd door het jubilerende koor 
Melodiek van de San Salvatorgeloofsgemeen-
schap in samenwerking met de Protestantse 
gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Als voorbereiding op het evenement werden 
inwoners van Den Bosch middels flyers en een 
oproep op Facebook uitgenodigd om te ko-
men, of om via facebook of de mail hun hoop 
en inspiratiebronnen met anderen te delen. Dit 
resulteerde in een kleurrijke ‘Wall of Hope’, met 
daarop ook tekeningen van kinderen van de 
Aquamarijnschool in Den Bosch.

Het programma van de Nacht sloot aan op 
de Paaswake die in beide gemeenschappen 
werd gevierd, zodat om 23:15 uur de aftrap kon 
plaatsvinden. 
Het welkomstwoord werd afgesloten met de 
woorden van Vaclav Havel: ‘Hoop is ergens 
voor werken omdat het goed is, niet omdat het 
kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als 
optimisme; evenmin de overtuiging dat iets goed 
zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is 
onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van 
het resultaat.’

Het was geen verrassing dat de bijdragen die 
volgden naadloos aansloten bij deze gedachte.
Nadat alle bezoekers waren uitgenodigd om hun 
gedachten over hoop met elkaar te delen, waren 
er achtereenvolgens presentaties vanuit 
het Vluchtelingenwerk in Den Bosch en Am-
nesty International. Later op de avond was er 
de gelegenheid om brieven te schrijven voor 
Amnesty en om petities in verband met lopende 
acties te ondertekenen.
Marien Lokerse vertelde over het werk van 
Exodus, dat opvang en begeleiding biedt aan 
gedetineerden, ex-gedetineerden en hun ge-
zinsleden. Hij nam daarbij de gelegenheid te 
baat om nieuwe vrijwilligers te werven....>>>
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>>> Straatpastoor Lianne van Oosterhout was 
virtueel aanwezig: Franneke Hoeks had haar eer-
der – op een nogal winderige dag- geïnterviewd 
over haar werk. Op straat natuurlijk!
Een korte film over het werk dat de Transfarmers 
verzetten op de Graafse Akker in Den Bosch 
–  het gaat hen niet om productie, maar om het 
bevorderen van de betrokkenheid van bewoners 
op elkaar en op hun eigen leefomgeving- wekte 
veel enthousiasme, evenals het interview dat 
erop volgde. 

Hetzelfde kan worden gezegd van de presentatie 
door Marianne van Heeswijk over haar tapijten 
voor de vrede. Het thema Diversiteit werd belicht 
door het vertonen van de prachtige film ‘What’s a 
Gender’.

Er was muziek! Natuurlijk zong Melodiek, be-
geleid door Marc Baghuis. Jan Wijgers speelde 
gitaar en met Daniël hadden we een heuse sin-
ger-songwriter in ons midden.
En dan is het opeens half drie in de vroege och-
tend…
Het overgrote deel van de bezoekers hield het 
voor gezien, maar met een kleinere groep werd 
een mooie invulling gegeven aan de tweede helft 
van de nacht met als eerste onderdeel een Taizé-
viering waarin Marcel van der Maeden voorging 
en Jan Wijgers begeleidde.

Er werden brieven geschreven voor Amnesty, 
Hans Waegemakers had een indringende beeld-
meditatie samengesteld en Arjan Nabbe hielp 
ons het laatste half uur door met Tai Chi.
Gelukkig hadden een paar praktische geesten 
ook aan de inwendige mens gedacht, want je 
krijgt er wel honger van, van dat waken!

Om 6 uur ‘s morgens sloot een aantal jonge ge-
zinnen zich bij ons aan: we gingen onder leiding 
van twee IVN-gidsen het Bossche Broek in om 
de zon te zien opkomen….
Nou ja: het werd licht, het bleef gelukkig droog, 
en de vogels lieten zich horen.
Ik citeer een deelnemer: 
‘Net terug uit het Bossche Broek. De blauwborst 
gehoord en de heggemus en schapen die er tus-
sendoor blèrden, en zo’n opgefokt winterkoninkje 
en de tjiftjaf. Horen en zien vergaat je daar. 

We struikelden ook over de padden. Best wel 
vermoeiend, die natuur! Zin in een eitje.’

Daar werd voor gezorgd! Bij terugkomst in de 
Grote Kerk troffen we een heerlijk ontbijtbuffet 
aan, samengesteld uit wat iedereen had meege-
bracht.
En nadat Franneke het Paasverhaal had voorge-
lezen mochten we daarop aanvallen….

Machteld Terlingen
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In de Thomaskerk in Leipzig woonde ik 
met mijn moeder een ‘Motet’ bij. We 
hadden geen idee wat daar gebeuren 
zou, maar in de kerk van Bach wilden 
we in elk geval muziek horen.
De kerk zat vol, we kregen een pro-
gramma: de liturgie.
We vonden een plekje op het altaar-
koor en na korte tijd werd de dienst 
ingeleid.
Vervolgens luisterden we naar een 
preludium van Duruflé en zongen we 
in beurtzang met het Mädchen- und 
Frauenchor der Stadt Leipzig een ‘In-
gressus’. Daarna werd als ‘Psalmodie 
und Lektion’ de indrukwekkende com-
positie ‘Visions’ van John Rutter  uit-
gevoerd, een stuk voor koor, harp, vi-
ool, en orgel. Prachtige teksten van een 
middeleeuwse hymne en uit Jesaja wer-
den vertolkt. 
De instrumentale naspelen brachten 
mij als vanzelf dichterbij de tekst van 
Jesaja en de gespannen situatie rond 
Jeruzalem nu.
Het leek vanzelfsprekend dat Pfarrerin 
Britta Taddiken daarover ook preekte.
Na nog enkele liederen, waarvan een 
paar ook weer in beurtzang tussen koor 
en gemeente, werd het ‘Motet’ afgeslo-
ten met een toccata van Duruflé.

In onze gemeenschap wordt elke zon-
dag uit de Evangeliën gelezen en daar-
over gepreekt. 
Ik weet niet of er meer bezoekers zijn 
die het, net als ik, fijn zouden vin-
den als er vaker ook aandacht aan 
de oudtestamentische lezingen of de 
niet-evangelische delen van het Nieuwe 
Testament zou worden besteed. 
Wellicht is het de moeite waard om 
daar met elkaar eens over na te den-
ken.

Vrede en alle goeds,
Dorine Broekmeulen - van Tilburg

Dienstenveiling
Wat een prachtig thema en zo mooi in woord en beeld  
uitgediept  tijdens de viering van 26/27 mei 2018. 
Omzien naar elkaar doen we volgens mij ook in de 
dienstenveiling. 
Aandacht voor elkaar. De ontmoetingen die voortko-
men uit de kavels zijn daar sprekende voorbeelden 
van. Laten we dat vooral blijven doen. 
Op 26 oktober 2018, het lijkt nog zo lang weg, mogen 
we weer bieden op kavels. Inderdaad niet in novem-
ber maar, om organisatorische redenen, vervroegd. 

Aan de vooravond van een nieuwe dienstenveiling is 
het niet ongewoon om terug te blikken en vooruit te 
kijken. Wat ging er goed en wat kan er beter is stee-
vast een onderwerp bij zo’n moment. 
Zoals tijdens de veiling nog even iets veranderen is 
zeker leuk maar blijkt organisatorisch toch wel lastig 
te regelen. 

Beter is het om tevoren alles goed te checken en ons 
te houden aan dat wat in de brochure staat. 
Duidelijkheid in de aangeboden kavels kan ons goed 
helpen. Hier ligt een mooie uitdaging voor ons alle-
maal. 
In de pauze gaan we geen losse verkopen meer doen 
maar echt pauzeren en de trekking van de loterij tot 
een waar feest maken. 
De catering is altijd een bijzondere uitdaging. 
Hoeveel soep maken we, hoeveel broodjes, hoeveel 
beleg? Het is altijd een puzzel waarvan op het laatst 
de stukjes op hun plaats vallen. 
Dat er zaken over blijven is jammer, maar niet te 
voorzien. Het zij zo. 
Dank je wel aan alle uit de mouwen gestoken armen. 
Prachtig om te zien. 
Ik wens ons een mooie zomer vol sprankelende idee-
en, maar ook een zomer waarin we blijvend omzien 
naar elkaar. 

Namens de werkgroep dienstenveiling
Cees van Hoof 

Muzikale inspiratie in Leipzig OMZIEN NAAR ELKAAR

26 oktober 2018
dienstenveilingF
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WERELDWIJD -WEB

Werkgroep Wereldwijd snuffelde in sites en nieuwsbrieven van over de gehele wereld 
naar feiten, meningen en ervaringen van mensen, groepen of organisaties die inte-
ressant, leuk, triest of juist bemoedigend zijn, maar die soms de krantenkoppen niet 
halen.

In veel landen die zich op economisch gebied al in meerdere of mindere mate 
ontwikkeld hebben, liggen vrouwen op politiek, sociaal en economisch gebied 
toch dikwijls ver achter op mannen. Bovendien hebben zij vaak te maken met 
discriminatie en seksueel geweld. Als deze landen zich (verder) willen ontwikke-
len zal de actieve participatie van vrouwen nodig zijn. Dat vereist een radicale 
omslag in de masculiene cultuur, die vaak gepaard gaat met het onbestraft laten 
van de daders.
De Nigeriaan Akinwumi Adesina, president van de African Development Bank, 
breekt een lans voor gelijke rechten en mogelijkheden voor vrouwen.
‘Er zijn voorbeelden die wijzen op vooruitgang’, zegt hij. ‘Tussen 2005 en 2015 
hebben alle Afrikaanse naties het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers zien 
stijgen. Ellen Johson Sirleaf deed in Liberia fantastisch werk als eerste vrouw in 
het continent die tot staatshoofd werd gekozen. Ze is de terechte winnares van 
de Ibrahim Prize for African Leadership.’
‘Vrouwen vormen de ruggengraat van de Afrikaanse economie, ’vervolgt hij. 
‘Ze zijn de eerste producenten en verwerkers van voedsel, en zij dragen op 
deze manier enorm bij aan de Afrikaanse landbouw en rurale economie. Toch 
bezitten ze slechts 1% van de landbouwgrond. Amper 5%  van de landbouwvoor-
lichting gaat naar vrouwen en ze ontvangen minder dan 10% van de beschikbare 
financiële kredieten.’
‘De African Development Bank streeft naar gendergelijkheid en ondersteunt ini-
tiatieven tot hervormingen inzake gendergelijkheid in al onze lidstaten in Afri-
ka. We zullen dit jaar voor het eerst de Africa Gender Index 2018 lanceren. Als 
vrouwen winnen, wint Afrika.’

Bron: Akinwumi A.Adesina; IPS; 5/3/2018; in AEN; maart 2018

Eerste vrouwelijke taxichauffeur in Ouagadouga (Bourkina Fasso)
Met haar groen–roze Citroën is de 32-jarige Bibata Gangné de eerste vrouw in 
Burkina Fasso die het beroep van taxichauffeur uitoefent. ‘Het gaat er in dit 
werk niet alleen om dat je op de juiste tijd op de juiste plaats moet zijn’, zegt 
ze, ‘maar je moet je ook niet laten afschrikken door de lange (ook nachtelijke) 
werktijden, de immense hitte en de stress van het rijden’. Bibata kiest voor 
financiële onafhankelijkheid. ’Twee jaar geleden zeiden enkele mannelijke 
collega’s nog tegen me dat dit geen werk voor vrouwen was. Maar nu moeten ze 
erkennen dat ik dikwijls meer klanten heb dan zij, klanten die me trouw blij-
ven.’ Daardoor kan zij maandelijks een aardig inkomen verdienen.
Bitata spoort andere vrouwen aan hun mogelijkheden waar te maken. Zij heeft 
een taxi-onderneming opgericht, die bij de aanname van nieuw personeel de 
voorkeur geeft aan vrouwelijke werknemers.

Bron: www.jeuneafrique.com; mei;2018

In Peru roept het geweld tegen vrouwen en de straffeloosheid ervan steeds 
meer verzet op.
De sociologe Lucia Alvites Sosa meldt in haar publicaties regelmatig dat er in 
haar land een helse cirkel van geweld tegen vrouwen en het onbestraft blijven 
daarvan bestaat. >>>

Afrika

Bourkina 

Fasso

Peru
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Ook dit jaar gaan we weer overzomeren: 
na de viering en het koffiedrinken beginnen 
we aan een zomerse lunch. Als datum hebben 
we gekozen voor 29 juli. Iedereen is welkom. 
We vertellen na afloop wat de gemiddelde 
kosten zijn en dan draagt u bij met wat u 
kunt missen.
Wel fijn als u zich opgeeft, via de mail of via 
een lijst in de kerk.
En mocht u het fijn vinden om ook doorde-
weeks anderen te ontmoeten, dan bent u 
welkom op de koffie in Ordune op woensdag-
ochtend, vanaf ongeveer 10 uur.

p a s s i e
v o o r  
p s a l m e n

26 juni San Salvatorcafé: 
Na een boeiend café over eigentijds religieus 
leven binnen de Oudkatholieke Beweging 
door Tony de Meulder gaat het in ons volgen-
de SanSalvatorcafé over de passie van Greet 
van Steenderen voor de psalmen en enkele 
verhalen uit het Oude Testament die in haar 
leven van betekenis zijn geweest.
U bent weer welkom in Ordune van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. 

Als vervoer een probleem is, laat het me 
weten.
Wilt u zich opgeven met naam adres en tele-
foonnummer? Het is lastig als er vlak voor het 
begin nog stoelen moeten worden bijgescho-
ven of extra koffie gezet.

 

w a a r 
b l i j f  j e  z e l f ?
Omzien naar anderen is heel belangrijk. Het 
maakt je leven ook zinvol.
Maar soms kan het ook veel zijn: intensieve 
zorg voor een partner, kind of ouder of er 
zijn veel mensen om je heen naar wie je wilt 
omzien: mensen uit je familie- of vrienden-
kring.
Hoe kom je op adem?
Waar doe je energie op? 
Wat heb jij nodig? 
We gaan er samen naar op zoek.
Welkom dinsdagmiddag 17 juli 2 uur in 
Ordune.
Wil je mij laten weten dat je komt?

Gepke Kerssen
gepkekerssen@hetnet.nl of 0418-519574

 
o v e r z o m e r e n

>>> Zo werd Arlette Contreras, in de receptie van een hotel in Ayacucho bij de haren 
gegrepen en bijna gewurgd. Het voorval werd toevallig op camera vastgelegd. Arlette 
deed aangifte. >>>
Maar de dader werd vrijgesproken (‘we gaan hem niet veroordelen, want we zien 
slechts een kleine wond’), nadat zijn vader, een man van gezag in Ayacucho, zijn zoon 
vrijpleitte, omdat Arlette hem een ex-minnaar had genoemd.
Dat zelfs een video niet serieus werd genomen leidde in het hele land tot veel woe-
dende reacties onder alle bevolkingsgroepen. De Defensoria del Pueblo (ombudsman/
vrouw) heeft het probleem duidelijk op de tafel van de politiek  gelegd. Zij hekelde het 
feit dat slechts 30% van de aangiften van seksueel geweld in 2016 tot een veroordeling 
leidde. De ingeroeste traditie van geweld tegen vrouwen moet steviger worden aange-
pakt vindt zij en de daders mogen niet onbestraft blijven.

Bron: www.bcasas.org.pe; Signos; maart 2018
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werkgroep ZIN 

ZIN in de Heinis

Op zondag 15 juli gaan we op zoek naar ZIN in de Heinis. De werkgroep ZIN in nodigt u uit 
om met Machteld Terlingen op stap te gaan door dit Bossche natuurgebied. We laten ons 
inspireren door de natuur om ons heen.  We verzamelen om 08.30 uur bij D’n Boerderij 
Herven 52, 5232 NJ ’s-Hertogenbosch. Er is daar gelegenheid om uw auto of fiets te parke-
ren. Uiterlijk 10 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt zodat iedereen op tijd in Cello 
kan zijn. Voor de wandelaars staat er een lekker kopje koffie in Cello klaar.

Zin in Film

ZIN in film is een van de activiteiten die we als werkgroep ZIN organiseren? En geen vervoer? 
Laat het ons weten, we proberen een oplossing te vinden. Op maandag 16 juli (19 uur) en 
woensdag 18 juli (14 uur) staat er weer een film op het programma. Dit jaar kijken we naar 
films die gaan over (groot)ouderschap. Welke film we in juli gaan bekijken is nog niet be-
kend. (Verkadefabriek Den Bosch)
 
ps.: 
Die “We” van Zin zijn: Ed Andriessen, Iet Bakx, Odette Debets, Franneke Hoeks en Corrie 
Dansen.

Viering op zaterdag

Omdat het aantal bezoekers op zater-
dagavond afneemt, zijn we ons aan het 
bezinnen op de toekomst van de ver-
trouwde vieringen op de zaterdag. 
Een groep van vaste bezoekers en een 
aantal voorgangers zijn aan het on-
derzoeken wat de mogelijkheden zijn. 
Tot en met 14 juli blijven de vieringen 
in de oude vertrouwde vorm bestaan. 
Daarna krijgen de vieringen mogelijk 
een andere vorm. 
We houden u op de hoogte. 

Na de zondagsviering even iets meer tijd voor 
elkaar, om te ontmoeten en van gedachten te 
wisselen over de inhoud van de viering.  Die 
mogelijkheid wordt u iedere derde zondag 
van de maand geboden. Anthoon van Budel 
(lid van de spiritualiteitsgroep) gaat dit nieu-
we initiatief trekken.
Op zondag 17 juni gaan we hiermee begin-
nen. Wie over de viering wil napraten kan 
samen met Anthoon een plekje zoeken rond-
om de twee tafels bij de tuindeuren. Het 
gesprek aan deze tafels mag over de inhoud 
van de viering gaan, maar een persoonlijke 
geloofsbeleving mag daarin mee doorklinken. 
De komende maanden organiseren we 1x in 
de maand zo’n inhoudelijk nagesprek, steeds 
op de derde zondag.  We hopen op een goed 
gevulde tafel en veel mooie gesprekken.

De data voor het napraten zijn:  

17 juni ,22 juli,19 augustus en 16 september

Napraten na de viering – 

nieuw initiatief
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Agenda

Zondag  17 juni    Cello    11 uur  In de Gymzaal Kinderkerk 
Zondag  17 juni    Cello  11.45         Napraten over de viering
Zondag  24 juni    Cello  11.45         Kennismaken met San Salvator 
Dinsdag  26 juni    Ordune  14 uur        San Salvator café - passie voor  
        psalmen
Donderdag 28 juni    Ordune  19.30  Bestuursvergadering
Woensdag    4 juli     Ordune  10.00  Koffieochtend
Zaterdag    14 juli en op
Zondag       15 juli    Cello  19.00    Afscheid Cor Rademakers –
        viering met nazit
Zondag      15 juli    08.30  Zin in Heinis – Wandelen
Maandag    16 juli  Verkadefabriek  19.00  Zin in film
Dinsdag     17 juli   Ordune  14.00  Waar blijf je zelf 
Woensdag 18 juli    Verkadefabriek 14.00         Zin in film
Zondag      29 juli   Cello   12.00  Overzomeren - Lunch
Woensdag    1 augustus Ordune 10.00  Koffieochtend
Zondag      26 augustus              Kopij inleveren Salvatoriaan

    Noteer vast in uw agenda

1 september Festival Compassie

Deze Beweging Festival Compassie bestaat 20 jaar.
Dat vieren we op zaterdag 1 september met een feestelijk festival. Doe je 
mee? 
Het festival vindt plaats in kloosterhotel ZIN in Vught.
Kies uit meer dan 20 lezingen, workshops, talkshows en voorstellingen. 
Tussendoor kun je rondneuzen op de boekenmarkt, genieten van het mooie 
landgoed en andere gasten ontmoeten. 
Beleef de veelkleurigheid van compassie, barmhartigheid en mededogen.
Volg de actuele programma-informatie hier op 
www.barmhartigheid.nl

Bestel snel je tickets, want VOL = VOL!!! 

>>>
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16 september –
 kerkproeverij
Kerkproeverij is een lande-
lijke campagne die kerken 
in het weekend van zaterdag 
15 september en zondag 16 
september 2018 de gelegen-
heid biedt omgasten vrijblij-
vend uit te nodigen voor een viering.
Als San Salvator stellen we onze deuren graag open dus 
we vragen jullie allemaal…. Wie neem jij mee dat week-
end?

21 oktober 
1000 stemmen 
1000 stemmen zingen Oosterhuis in Eindhoven 
Een samensmelting van orkest, groot koor en ge-
hele 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, di-
recteur van de Muziek academie van Lier en do-
cent aan het conservatorium in Antwerpen. 
Aansluitend dirigeert Tom Lowenthal 16 liederen 
van Oosterhuis. Zangers uit meer dan 50 koren 
uit Nederland en Vlaanderen doen hier aan mee. 
Meer informatie is te vinden op
 www.1000stemmenzingen.nl
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Vakantie-actie 2018

Het Noodfonds Noord organiseert ook dit jaar weer de vakantie-actie: 
zij die in de vakantie wegens geldgebrek niets kunnen ondernemen, 
willen we graag toch in staat stellen iets te doen wat een klein beetje lijkt op een vakantie-
pretje. 
We weten dat zelfs een kleinigheidje heel veel kan betekenen. 
Het Noodfonds doet daartoe een beroep op u.
U kunt uw vakantievreugde delen door uw financiële bijdrage te storten op:
 - Rek.nr NL23 INGB 0005 9626 81 
 - t.n.v. Noodfonds SSiB *
 - onder vermelding van Vakantie-actie.

Namens het Noodfonds Noord: hartelijke dank

AANKONDIGING 

AFWEZIGHEID 

GASTVROUWEN 

ORDUNE 

Helaas moeten we hierbij aan-
kondigen dat er vanaf 1 mei 
op dinsdag- en op donderdag-
morgen geen gastvrouw meer 
aanwezig is op Ordune. 
Door ziekte en het uitvallen 
van Frans Mettes en door het 
gebrek aan vrijwilligers die het 
gastvrouwschap op zich wil-
len nemen, hebben we helaas 
dit besluit moeten nemen. We 
hopen dat het tijdelijk is en dat 
er alsnog iemand komt die de 
lege plekken wil invullen. 
Telefonisch blijven we die da-
gen wel bereikbaar.

Namens het bestuur,
Trudie van Lexmond, 
hoofd gastvrouwen

   Vastenactie 2018

Dit jaar hebben we ons 
met onze vastenactie 

Gaan waar geen wegen gaan aangesloten bij de 
landelijk Vastenactie. 
Met het project steunden we mensen met HIV in 
Zambia om een inkomen te verwerven voor zichzelf 
en hun kinderen/kleinkinderen. 
In de vieringen hoorden we indrukwekkende verhalen 
van dappere mensen. Mooi om net dat steuntje in de 
rug te mogen geven, waardoor mensen het zelf 
kunnen redden.
Onze actie bracht € 1833 op. 
We zijn daar natuurlijk blij mee.
Toch valt het ons op dat de opbrengst van onze 
Vastenactie terugloopt, niet alleen dit jaar. 
Dat is jammer, we horen graag van u wat de reden 
daarvan zou kunnen zijn.

Voor de volgende vastentijd zoeken we opnieuw 
een project. Bent u betrokken bij een project, laat 
het ons weten. 

De werkgroep Wereldwijd
Marian Veenker
Ton van Iersel
John Parker
Gepke Kerssen

omzien naar elkaar

 Let op: de tenaamstelling is 
gewijzigd!  (het is niet langer Jan 
Schoutenstichting -twee-) 
het rekeningnummer is niet gewijzigd
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Wat betaal je voor een gemiddeld bioscoopkaartje? 
Ongeveer € 8 tot € 10 per persoon.
Wat betaal je aan een gemiddeld bezoekje aan de sauna? 
Al snel € 25 tot € 40 per keer.
Wat betaal je voor een goed boek? 
Nou, toch wel minimaal € 20 per boek.
Wat betaal je voor kerkbezoek? 
Niks, je mág betalen, maar het hóeft niet…

Niemand hoeft te betalen in onze gemeenschap. 
We heten iedereen van harte welkom in onze gemeenschap. 
Ondertussen kost onze gemeenschap wel geld. Veel geld zelfs, als je 
ziet wat we allemaal doen. 
We geven per jaar bijna € 100.000 uit. Aan salarissen, onderdak en 
dergelijke. 
We geven elke week maar liefst € 1.850 uit. 
Hoe zit het met die € 1.850 per week? 
Die geven wel wél uit, maar krijgen we niet volledig binnen. 
Elke week komen we € 175 te kort. 
En dat een heel jaar lang: 52 weken lang komen we dus steeds elke 
week € 175 te kort. 52 × € 175 = € 9.100 per jaar. 
Dat houden we niet lang vol. 
Elke week een tekort van € 175…

We hebben jouw financiële hulp hard nodig. 
Hoe kan je meehelpen? Verhoog je bijdrage: schuif een categorie op.
 Gaf je altijd € 10 per jaar aan de San Salvator? 
 Kijk eens of je dat bedrag kunt verdubbelen naar bijvoorbeeld   
 € 20.
 Maak je altijd € 25 per jaar over aan de San Salvator? 
 Zou je dan willen bezien of dat bedrag kan worden verhoogd   
 naar € 50?
 Geef je altijd € 100 per maand? We helpen je graag met een   
 fiscaal vriendelijke verhoging van je bijdrage naar bijvoorbeeld  
 € 150, € 250 of meer per maand.
 
Wat is nou een normaal bedrag?
Weten we niet en die is er ook niet. We kunnen immers niet in jouw 
portemonnee of bankrekening kijken. Jij maakt uit hoeveel de San 
Salvator je waard is. 
Er zijn wel richtlijnen en gangbare praktijken. Die kunnen je houvast 
geven. 
Veel mensen met een inkomen tot € 2.000 per maand, geven zo’n 1% 
daarvan aan de kerk. Dat is dus € 20 per maand of € 240 per jaar.

Wat kost de kerk en 
hoeveel betaal je?
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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:
Franneke Hoeks (waarnemend)
Marga van de Koevering 
Ton van Iersel-Oomens
Vormgeving:  
Vincent Elemans

Kopij graag naar: 
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.
nl 
of inleveren bij Ordune
Uiterlijk zondag 26 augustus 2018

Het redactie-team van de Salvatoriaan 
kan niet zonder extra hulp. 
Schroom niet om eens met een van de 
huidige redactieleden kontakt 
op te nemen. 
Alvast dank je wel!

Hulp nodig? Vragen? 
Liesbeth van Leijen staat voor je klaar: 
bel of app naar 06 360 92 385 of 
mail naar: liesbethvanleijen@gmail.com.

Verdien je meer, dan kan je besluiten om een hoger % aan te houden 
(sterke schouders kunnen immers zwaardere lasten dragen), bijvoor-
beeld 3% of meer per maand of jaar. 
Heb je een inkomen van bijvoorbeeld € 3.500 per maand, dan kan je 
overwegen om een bijdrage te geven van 3% , dat is € 105 per maand. 
Op jaarbasis is dat € 1.260.

Wordt sponsor van een weektekort. We zoeken sponsors 

die dat wekelijkse tekort van € 175 voor hun rekening 

willen nemen. Dan maak jij het gat tussen inkomen en 

uitgaven per jaar 1/52e deel kleiner. Elke sponsor krijgt 

een speciaal San Salvator T-shirt. We gaan deze formule 

nog verder uitwerken, maar je kunt je nu al aanmelden als 

sponsor bij Liesbeth van Leijen van de financiële commis-

sie: 
Bel of app naar 06 360 92 385 of mail naar: 

liesbethvanleijen@gmail.com. 

Dan neemt Liesbeth contact met je op.


