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het begint klein

geworteld in de Bijbelse traditie

De zomer leek eindeloos te duren. Tot diep in oktober genoten
we van subtropische dagen, vol warmte en zonneschijn. En inverbonden in liefde
eens waren er de donkere dagen. De wintertijd is begonnen en
het leven vierend
de temperaturen dalen. De jaarlijkse discussie omtrent Zwarte
Pieten is weer begonnen. De wereld draait door. Ook weer op weg naar Kerstmis, een lichtpunt in
een periode van weinig daglicht. De Adventtijd is dichtbij en als Adventsthema hebben we dit jaar
gekozen voor ‘Het begint klein’. Wat mij betreft drie prachtige woorden.
Hoopvolle woorden richting Kerstmis waar met de geboorte van het kind Jezus iets kleins uitgroeit
tot een wonderbaarlijke kracht. Iets Goddelijks klein dat ons hoop geeft in donkere dagen.
Soms lijkt de wereld om ons heen, ver weg en dichtbij, hopeloos.
En toch. We kunnen niet leven zonder hoop. Hoop dat het morgen beter gaat, hoop dat de uitslag
van het medisch onderzoek meevalt, dat de behandeling aanslaat, de operatie goed lukt, je snel
weer herstelt. Hoop dat het ooit weer goed komt na die ruzie of die ijzige kilte...
Wie hoopt, is bezig met de dag van morgen. Niet om vandaag te vergeten, maar om de dag van
vandaag geschikt te maken voor morgen.
Je moet alleen in morgen kunnen en durven geloven.
Wie alleen werkelijkheidsdenker is, is rijp voor de wanhoop.
Wie hoopt is een mogelijkheidsdenker.
En dat begint klein..
In onze geloofsgemeenschap daarbuiten.
Laten we beginnen, laten we denken en handelen in
mogelijkheden. In wat we hoopvol voor ons zien.
Zoals we in de Advent uitkijken naar dat hoopvolle Licht
dat gaat schijnen met de geboorte van Jezus.
Onze wegwijzer van hoop.
gedragen door vriendschap

Namens het Pastoraatsteam
Ard Nieuwenbroek
Giovanni Dalessi

Vanuit de Kinderkerk

Na een mooie viering over Franciscus was het een van onze
kids helemaal duidelijk. Franciscus is voor en van de dieren.
Jezus is voor en van de mensen.
Fijn zo’n heldere taakverdeling!
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Madonna

dienstenveiling
Een terugblik
Het is vrijdag 12 oktober 2018 en ongewoon
warm voor de tijd van het jaar. Dat mag
de pret niet drukken. De zevende dienstenveiling staat voor de deur. De geur van
banketstaaf, jawel de echte, dringt mijn
neusgaten binnen als ik bij Ria aanbel. Het
is 14.00 uur als ik aan de koffie zit en het
eerste stukje banketstaaf met een haast
vast ritueel nuttig.
De rest van de werkgroep druppelt binnen
en uiteraard sluit onze veilingmeester ook
aan. De toon is snel gezet.
‘We gaan beginnen’ roep ik. Het is de vaste
openingszin van Jeroen Pauw nadat de onderwerpen en gasten zijn aangekondigd. Ik
gebruik hem maar voor deze gelegenheid.
Er staat ons het een en ander te doen.
Naast een schaal met lekkers die vakkundig door ons wordt leeggemaakt bespreken
we de kavels en de verdere opzet van de
avond. Het is niet alleen eten en drinken
wat we doen, voor het geval U dat idee zou
kunnen krijgen. De veiling laat overigens
een heel ander beeld zien.
Als we om 17.00 uur bij Cello aankomen
gaat er een knop om. Er moet snel en efficiënt worden gewerkt. Terwijl er al handen broodjes smeren, koffie zetten, soep
opwarmen en tafels klaarzetten komen de
eerste gasten binnen. De laatste lootjes
worden nog snel gekocht en de consumptiebonnen vinden gretig aftrek bij andere
helpende handen.
Wat zijn we toch een bedrijvige en handige
geloofsgemeenschap. Om 18.00 uur openen
we de veiling met een mooi eerbetoon aan
Lies Hummelman. Kavel 0. Een bijzonder
moment en uiteraard werd deze kavel verkocht.
De lachsalvo’s bleven ook bij deze zevende
veiling niet uit. Leo weet de zaak mooi te
verkopen. Hij lardeert de aanprijzing met
mooie weetjes. Gelukkig wordt er naast
het lachen niet vergeten om te bieden. Het
gaat ten slotte om onze geloofsgemeenschap.
Aan het eind van de avond komt het moment van de waarheid. De waarheid kan
soms ontluisterend zijn. In dit geval niet.

Wat zijn we trots op ons. Om en nabij de
€ 9.000,- is een mooie opbrengst.
Zonder al deze helpende handen hadden
we dit nooit kunnen doen. >>>
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>>>Elke hand, hoe klein of groot, hoe dik of dun, hoe jong of
oud. Ze waren er ook dit jaar weer en allemaal even belangrijk. Een roos als dank. TOP.
Laten we de traditie in ere houden en volgend jaar weer (half
november?) een mooie veiling organiseren. Heeft U handige
tips en prachtige aanbevelingen? We nemen ze met graagte
aan.
Geniet de komende maanden van alle ontmoetingen die uit de
veiling ontstaan. Het is ons allemaal van harte gegund.
Werkgroep dienstenveiling
Annemarie, Ria, Rosalie en Cees

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

stiltemeditatie

dagcentrum 10.00-10.25 De Eygenweg

						
						Agenda
Dinsdag

27 november

Ordune

14.00 San Salvator café Autisme

Donderdag

29 november

Cello 		

19.30 uur Algemene Ledenvergadering

Donderdag

13 december

Cello 		

19.30 uur Adviesraad

De vieringen tijdens advent en de kerstdagen vind u elders in deze Salvatoriaan
Zaterdag

19 januari 		

Geen viering in Cello

Zondag

20 januari 		

Oecumenische viering in De Grote Kerk 10 uur

				

LET OP GEEN VIERING IN CELLO

Maandag

21 januari 		

Verkadefabriek 19.00 uur ZIN in Film

Woensdag

23 januari 		

Verkadefabriek 14.00 uur ZIN in Film

Zaterdag

26 januari 		

Cello 		

10.00 uur Eerste bijeenkomst

							

voorbereiding Eerste communie

Donderdag

Cello		

19.30 uur Adviesraad

7 februari 		

Zaterdag

23 februari 		

Cello

13.30 uur Ontmoetingsmiddag

Zondag

17 februari

Cello 		

11.00 uur Kinderkerk

Oecumenische viering
Op zondag 20 januari vieren we samen met de Grote Kerk in het kader van de bidweek voor
de Eenheid. John Parker zal vanuit de San Salvator mee voorgaan en de Cantorij zal de viering muzikaal ondersteunen. Er is geen viering in Cello.
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Advent 2018
Het begint klein
Met Kerstmis vieren we hoe de Eeuwige komt wonen bij de mensen in een klein,
kwetsbaar mensenkind. In het donker van de tijd breekt het licht door.
“Waar was ik voor ik geboren werd?”, vragen kinderen wel eens.
Als voorgangers hebben we gekozen om tijdens de Advent de verhalen van verwachting te lezen. Aan prachtige, maar ook herkenbare mensen wordt aangekondigd dat
zij onverwacht een bijzonder kind krijgen. De twee zwangere vrouwen, Maria en
Elisabeth, ontmoeten elkaar. Op de vierde zondag horen we over de geboorte van
Johannes, de latere Johannes de Doper. Het begint klein, maar houdt de belofte in
van een nieuwe wereld.
Dat ook in ons en om ons heen het licht mag groeien!
1e advent Hoe kan ik weten of het waar
Zaterdag 1 december 19.00 uur
Zondag
2 december 10.30 uur
2de advent Wees niet bang.
Zaterdag 8 december 19.00 uur
Zondag
9 december 10.30 uur
3de advent Je doet het niet alleen.
Zaterdag 15 december 19.00 uur
Zondag 16 december

is?
Zaterdagavond groep
Franneke Hoeks m.m.v. De Cantorij

4de advent Je gaat er van zingen.
zaterdag 22 december 19.00 uur
zondag 23 december 10.30 uur
maandag 24 december 17.00 uur
		
24 december Kerstnacht
				
19.30 uur
				
22.00 uur

Tony de Meulder
Tony de Meulder m.m.v. Melodiek
Zaterdagavond groep
Gepke Kessen m.m.v. De Cantorij
Maria van den Dungen
Maria van den Dungen
Herdertjesviering
Stille verwondering
Ard Nieuwenbroek m.m.v. Melodiek
Ard Nieuwenbroek m.m.v. De Cantorij

! Het is dit jaar niet nodig om kaarten voor de kerstvieringen te bestellen
dinsdag 25 december
				
zaterdag 29 december
zondag 30 december

1e kerstdag
10.30 uur
19.00 uur
10.30 uur

Beloofd is beloofd.
Franneke Hoeks m.m.v. Melodiek
Koffie met verhaal
Koffie met verhaal

U wordt van harte uitgenodigd om een kopje koffie te komen drinken.
We zorgen voor een mooi verhaal als omlijsting van dit koffiemoment.
31 december Oudjaarsviering Resultaten uit het verleden bieden hoop voor de
toekomst. 		
19.00 uur
Ard Nieuwenbroek m.m.v. Melodiek
zaterdag 5 januari
19:00 uur Zaterdagavond groep
zondag 6 januari Driekoningen Voor heel de wereld.
				
10.30 uur Gepke Kerssen m.m.v. De Cantorij

de Salvatoriaan 4

Onze Vader
Claartje Kruijff heeft zich afgelopen jaar als theologe des
vaderlands beziggehouden met het Onze Vader. In de loop van
2019 willen wij als San Salvator ook met deze eeuwenoude
woorden aan de slag gaan. Wat betekent dit gebed voor ons?
Hoe maken we een vertaling naar de wereld van vandaag?
We denken aan een paar bezinningsavonden rondom dit gebed.
De inzichten en wijsheid die we daarin opdoen willen we vervolgens graag vertalen in
inspirerende vieringen. Wie heeft zin om mee te denken en te doen?
Je kunt je opgeven bij Franneke Hoeks
Sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
			
0613421131

Noem het inspiratie,
adem met de geest

SanSalvatorcafé
‘Wat een Autist!’
Er is weer een SanSalvatorcafé op
27 november om 14.00 uur in Ordune.
Het onderwerp is: ‘Wat een Autist!’
Misschien dat je dat wel eens denkt of
zegt; misschien ken je iemand met autisme en wil je weten wat dat nu
eigenlijk is; of je denkt: ‘autisme, daar
heb ik toch niks mee te maken!’;
of misschien denk je wel dat je er alles
al van weet?
Dorine Broekmeulen ziet het als haar
missie om misverstanden rond autisme
weg te nemen.
Zij daagt je graag uit tot kennismaking
met aspecten van autisme die je mogelijk nog niet kent.
Als je van plan bent om te komen,
wil je je dan opgeven bij Gepke Kerssen?
gepkekerssen@hetnet.nl
of tel.0418-519574
			Gepke Kerssen

Onze gemeenschap heeft medio 2017 een
AED gekocht. Een apparaat dat hulp kan
bieden wanneer mensen acute hartproblemen krijgen. Bij de levering heeft een
aantal van ons een training gevolgd om
te weten hoe we moeten handelen wanneer iemand onwel wordt. De bedoeling
is dat we deze training elk jaar herhalen,
om de vaardigheden bij te houden. Begin
november was het weer zover. Met zijn
vijven hebben we flink getraind.
Om nog beter te acteren in de onverhoopte situatie dat iemand in onze gemeenschap tijdens een dienst onwel wordt,
willen wij graag weten wie in onze gemeenschap ook reanimatievaardigheden
heeft. Je kunt dit doorgeven aan info@
sansalvatorgemeenschap.nl.
Als we je gegevens hebben, krijg je in
2019 een uitnodiging om deel te nemen
aan de volgende training die plaats zal
vinden in november 2019.
Je bent ook welkom als je nog geen enkele EHBO- of reanimatie-ervaring hebt.
Geef ook dan even je gegevens door.
Vrede en alle goeds,
Yvette, Machteld, Ria, Forra en Dorine
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We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: een arm om je heen, een lief kaartje in
de brievenbus, iemand die voor je kookt, een klein cadeautje dat juist bij jou past ……….
Daar denken wij aan bij het thema voor de Kersttijd 2018 omdat een klein gebaar van zo
grote waarde kan zijn.
Daarom doen wij, de werkgroep Kerstactie, wederom een beroep op u om ook dit jaar
weer een mooi Kerstpakket te maken voor mensen die vaak al blij zijn met een klein
gebaar, maar nu ook wel eens verrast mogen worden met iets extra’s waardoor zij even
hun grote zorgen kunnen vergeten en met elkaar of alleen toch een mooie Kerst kunnen
vieren.
Wij werken hierin samen met Juvans, afdeling Maatschappelijk Werk Den Bosch Noord.
Zij leveren ons de meeste adressen aan.
Wel zijn we genoodzaakt een kritische kanttekening te plaatsen.
Het overgrote deel van alle Kerstpakketten is altijd een groot succes. Toch hebben we te
horen gekregen dat er in enkele gevallen producten zaten die ver over de houdbaarheidsdatum waren en zelfs verse producten die over die datum waren.
Heel dringend vragen wij u om:

GEEN VERSE PRODUCTEN EN GEEN PRODUCTEN OVER DE HOUDBAARHEIDSDATUM
IN DE PAKKETTEN TE VERWERKEN.

Daarnaast willen we extra vermelden dat, wanneer het voor u te moeilijk is een
pakket te maken, wij ook heel blij zijn met een financiële bijdrage, waarmee wij als
werkgroep dan weer pakketten kunnen maken. Dit kan contant of door een bijdrage
over te maken op banknummer NL 20 INGB 000825 4166
				
t.n.v. Kerstactie San Salvator Den Bosch
Mogen we ook dit jaar op u rekenen?
Wij verzoeken u zich aan te melden uiterlijk maandag 26 november met naam, e-mailadres en telefoonnummer
op ons e-mailadres: kerstactiesansalvator.ib@gmail.com
of telefonisch tussen 09.00 en 12.00 uur op maandag, woensdag of vrijdag
in ‘Ordune’: 06 48645507
Iemand van de werkgroep neemt dan contact met u op met nadere gegevens.
In het weekend van 24 en 25 november a.s. worden in Cello de flyers uitgereikt.
U kunt zich dan nog met behulp van een antwoordstrook aanmelden.
Alvast hartelijk dank!
Werkgroep Kerstactie 2018
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KERSTACTIE 2018 SAN SALVATORGEMEENSCHAP DEN BOSCH

Het begint klein . . . . . .

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.

Amerikaanse moslims en hun politieke keuze

Verenigde
Het merendeel van de moslims in de Verenigde Staten, namelijk 66%, identificeert zich
met de Democratische Partij. Het percentage dat stemt op de Republikeinen neemt echter
Staten van
,weliswaar in geringe mate, wel gestadig toe. Van 11% in 2007 naar 13% in 2017.
Maar zowel de Democratische als de Republikeinse moslims zijn kritisch over de manier
Amerika
waarop beide partijen hen behandelen. 57% van de Republikeinse en 47% van de
Democratische moslims vinden dat geen enkele partij hen goedgezind is.
Dit zou een reden kunnen zijn waarom een relatief hoog percentage moslims (20% tegen
9% van de andere Amerikanen) zich met geen van beide partijen identificeert. Hert zal
geen verbazing wekken dat Republikeinse moslims minder dan hun Democratische
geloofsgenoten van mening zijn dat hun partij, en met name president Trump, zich
onvriendelijk jegens hen opstelt. Zij staan vierkant achter de Republikeinse waarden
zoals: een kleine overheid, afwijzing van homoseksualiteit, beperking van de migratie.
Moslims met een voorkeur voor de Democratische partij zijn meestal hoger opgeleid dan
hun Republikeinse geloofsgenoten. Zwarte moslims kiezen meestal voor de Democraten.
Binnen beide partijen zijn het met name jonge moslims, onder de veertig jaar, die hun
politiek belangstelling tonen. Ook zijn in beide groepen migranten oververtegenwoordigd.
Bron: Pew Research Center, november 2018

Bomen en klimaatverandering
Door de klimaatverandering blijken bomen sneller te groeien en hoger te worden.
Dit lijkt goed nieuws. Het betekent onder andere dat daardoor meer CO2 uit de atmosfeer
gehaald wordt en dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan minder opwarming van
de aarde. Maar zo eenvoudig is het niet.
Een team wetenschappers van de Universiteit van München onderzocht meerdere honderden boommonsters uit de laatste 150 jaar. Zij concludeerden daaruit dat hoewel de
hoeveelheid hout toenam de hardheid ervan afnam. Lichter hout is minder solide voor
gebruik in houtconstructies en het levert sneller ongelukken op, omdat bomen gemakkelijker breken. Deze verslechtering van de kwaliteit is volgens de onderzoekers het gevolg
van een voortdurende temperatuurstijging. Die wordt niet alleen veroorzaakt door het
natuurlijk proces van klimaatverandering, maar ook door de verhoging van nitrogeen in de
atmosfeer en in de grond vanwege het toenemende verkeer, de uitbreidende industrie en
het gebruik ervan in de landbouw.

Universiteit van
München

Bron; www.terradaily.com,augustus 2018

Agro-industriële landbouwparken in de DR Congo
De Democratische Republiek Congo heeft een eerste agro-industrieel landbouwpark geopend in de buurt van de hoofdstad Kinshasa. Een Zuid-Afrikaans bedrijf heeft de grond
voor 25 jaar geleased. Het is de bedoeling dat er 18 van deze parken komen. De regering
wil buitenlandse investeerders aantrekken door te tonen hoe groot het landbouwpotentieel
is van het land. Zij laat weten dat het om zeer goede landbouwgrond gaat met een goede
toegang tot water.
De burgers in de dorpen rondom het park zijn echter minder blij.
de Salvatoriaan 7

DR Congo

>>>
>>>
Zij staan aan de zijlijn, aan hun leiders werd niets gevraagd. Er worden maar weinig lokale mensen als
werknemer aangenomen. Erger nog: de mensen zijn hun landbouwgronden kwijt, want de overheid
beschouwt het land als haar eigendom. Zij kunnen zelfs hun begraafplaatsen niet meer bezoeken, laat
staan hun akkers.
Ook hun gewoonte om in het omliggende woud op zoek te gaan naar eetbare insecten staat onder druk
vanwege het gebruik van pesticides. The National Council of NGO’s of the Congo helpt de bevolking bij
het opeisen van haar rechten en bij het aanspreken van de regering op het nakomen van de beloofde
modernisering van de dorpen, zoals het bouwen van scholen, klinieken en het trainen en in dienst nemen
van lokale krachten.
Bron: www.AEFJN.org, juli 2018: in : www.afrikaneuropanetwerk.nl

Meervoudig religieus
Deze maand verscheen het boek Meervoudig religieus van Joantine Berghuijs.
Anno 2018 laten veel Nederlanders zich inspireren
door meer dan één religie. Zo’n kwart van de bevolking mixt en matcht elementen uit verschillende
religies. De redenen hiervoor variëren: contacten
met andersgelovigen, spirituele nieuwsgierigheid of
gewoon interesse in zingevingsvragen; soms ook omdat mensen iets missen in de religie waarin zij zijn
grootgebracht, zich storen aan de daar heersende
regels en dogma’s, of zich belemmerd voelen in hun
ontplooiing.
Zij zijn religieuze ontdekkingsreizigers, die hun
spirituele leven willen verdiepen, verruimen of
transformeren. Ze komen aan het woord in dit boek,
dat een resultaat is van onderzoek naar dit fenomeen
van ‘meervoudige religieuze betrokkenheid’ aan de
Vrije Universiteit in de afgelopen vijf jaar.
Welke paden bewandelden deze flexibele gelovigen,
en waar heeft hun ontdekkingsreis hen gebracht?
Zijn ze individueel op pad of betrokken bij een
bepaalde gemeenschap? Is meervoudige religiositeit
de toekomst van religie? En wat betekent een toename van meervoudige religiositeit
voor de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld voor religieonderwijs, geestelijke
verzorging en kerken?
Marian Veenker van onze gemeenschap werd in het kader van dit onderzoek geïnterviewd. Hoe leuk is dat! Het boek is te bestellen bij de boekhandel.
‘Meervoudig religieus’.
Spirituele openheid en creativiteit onder Nederlanders, Joantine Berghuijs
ISBN 9789463727310
€19,99
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1040 stemmen zingen
We waren met velen van de San Salvator Gemeenschap aanwezig bij 1000
stemmen zingen Oosterhuis.
Het indrukwekkende ‘Lied van de
Aarde’ werd uitgevoerd door het koor
Helicon uit Lier en orkest La Passione
uit Lier (B), olv Geert Hendrix.
Na een aantal woorden van en voor
Huub Oosterhuis, mochten we meezingen met 16 bekende liederen begeleid door
wederom Orkest La Passione nu olv Tom Löwenthal.
Het was een top middag!

Voorbereiding Eerste Communie
De voorbereidingsbijeenkomsten 2019
Bijeenkomst 1
De poort van alle mensen - Elkaar leren kennen bij naam
zaterdag 26 januari van 10.00 – 12.00 uur
Bijeenkomst 2
De poort die altijd open staat - Ieder, die wil, is welkom
zaterdag 9 februari van 10.00 – 12.00 uur
Bijeenkomst 3
De poort van de goede gaven - Al het goede wordt ons gegeven
zaterdag 16 maart van 10.00 – 12.00 uur
Bijeenkomst 4
De poort van de gedroogde tranen - Troosten en goedmaken met elkaar
zaterdag 13 april van 10.00 – 12.00 uur
Bijeenkomst 5
De poort van samen eten - Samen leven en samen delen
zaterdag 11 mei van 10.00 – 12.00 uur
Bijeenkomst 6
De poort van de herinnering - Met Jezus op weg gaan
zaterdag 18 mei van 10.00 – 12.00 uur

zondag 19 mei om 10.30 uur 1e Communiefeest
de Salvatoriaan 9
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Uit het oog

Dank voor de vele goede
momenten die ik zeker ook
beleefd heb en dank aan de
pastoraatsgroep en de vrijwilligers die met zoveel zorg
ieder week-end een viering
aan de trouwe kerkgangers
aanbieden.
Hartelijk gegroet,
Josephine Heymeijer
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GEZOCHT

Na vijfenveertig jaar.
Vijf en veertig jaar lang
heb ik mij veelal verbonden
gevoeld met de San Salvator
en de San Salvator Gemeenschap. Een waardevolle tijd,
zeker. Samen op weg, een
zoektocht met het leven van
Jezus voor ogen.
De San Salvatorgemeenschap
als Richtingwijzer?
als Baken ?
Het bovengenoemde wijst al
de richting die de Gemeenschap wil voortzetten. Een
baken?
Een baken geeft houvast, je
kunt ertegen leunen, zo je
wilt omarmen, het wankelt
niet!.
Heeft een baken iets met
God te maken?
Ik denk het wel. Ik lees in
psalm 16 vers 8: ‘Steeds
houd ik mijn ogen gericht op
de Heer, ik val niet want Hij
staat naast mij.’
Wellicht mis ik zo’n baken
in de San Salvatorgeloofsgemeenschap, de meer verticale gerichtheid.
Dit heeft mij o.a. doen besluiten het draadje met de
gemeenschap door te knippen.

en oma’s
Voorlees ozpoac’sht!
ge

GEZOCHT:

Iemand die
handig is m
et de naaim
mooie poo
rt te make
achine om
n voor het
een
communie
project.
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Kleding voor Cordaid/Mensen in Nood
Begin oktober was weer de halfjaarlijkse inzameling voor Cordaid/Mensen in nood.
De voorbereiding verliep moeilijk: vanwege de dienst in de Grote Kerk was het niet
gemakkelijk. Kort ervoor was de winterkledingactie voor de vluchtelingen op Lesbos
(prima verlopen) maar de drie medewerkers waren allemaal verhinderd.
Na een oproep voor hulp tijdens een dienst meldden er zich drie helpers aan. Tijdens
de inzameling was volop tijd om bij een kop koffie bij te praten en elkaar beter te leren
kennen: de vroegere dienstplicht (door drie man doorstaan), het werken bij de Weener
Groep en andere onderwerpen kwamen ter sprake. Zelfs de koster van dienst bleef,
terwijl hij alleen hoefde te openen en af te sluiten. Inmiddels zijn er totaal 25 pakken
met een totaal gewicht van 90 kg afgegeven!!!!
Hartelijk dank aan de helpers en de brengers van de kleding.
Waarom dit lange verslag?
Al jarenlang mag ik de klus klaren. Dan blijkt, dat als de vaste helpers verhinderd zijn,
dit evengoed een vervanging van hulpvaardige personen oplevert die dan - indien gewenst - hun verhaal kunnen vertellen.
Mogen we komend voorjaar weer een beroep op jullie doen???!!!
Frans Hoitink

Vieringen op zaterdag
Sinds het verschijnen van de vorige Salvatoriaan heeft de
‘zaterdaggroep’ aardig haar draai weten te vinden in het
vormgeven van de viering van 19 uur.
De samenwerking met de voorgangers van de zondagviering verliep goed. Sommige gaan zowel op zaterdag als op
zondag voor, andere laten de zaterdag over aan leden van
de groep.
Met name in het laatste geval heeft dat geleid tot een
inhoudelijke aanpassing van de zaterdagviering en een
actievere inbreng van de bezoekers.
Twee keer had de viering een eigen thema: ‘Maria in
legende en zang’ en ‘De zanger van het zonnelied’.
Laatstgenoemde viering is toen ook op zondag gehouden.

ALV op donderdag 29
november
19.30 uur
in Cello.
Iedereen
van harte welkom

Voor de komende weken zijn alvast de volgende
voornemens te melden:
29 december: een bijzondere bijeenkomst in de kring
		
rond een verhaal;
5 januari:
een door Driekoningen geïnspireerd
		
bijzonder thema;
19 januari:
geen viering omdat er dat weekend een
		
viering is in de Grote Kerk;
26 januari:
na de viering evaluatie met de bezoekers.
Wilton Desmense

Driekoningen
Rogier van der Weijden
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Telkens maar afscheid nemen!

dierbare doet.

Een dierbare die is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis ga je meestal vaak
bezoeken. Je laat iemand niet in de steek.
Wat volgt zijn soms intense bezoekuurtjes.
Met als onvermijdelijk einde: het afscheid.
Weggaan bij je dierbare.
Voor veel mensen is dat een moeilijk
moment. Onvermijdelijk en steeds opnieuw
terugkerend.
Op initiatief van enkele betrokkenen
organiseren we op zaterdagmiddag
23 februari 2019 van 13.30 tot 16.30 uur
in Cello een middag waar we hierover met
elkaar in gesprek gaan.
Hoe dat gaat en wat dat met jou en jouw

Just Hebly, geestelijk verzorger bij onder
andere verpleeghuis Boswijk in Vught, zal
ons die middag over zijn ervaringen vertellen. Daarna vertellen we onze ervaringen
en bemoedigen we elkaar. Aan het eind van
de middag is er voor alle aanwezigen een
eenvoudige maaltijd, gemaakt door Salvatorianen.
Natuurlijk staat deze middag ook open voor
mensen van ‘buiten San Salvator’.
We zien nu al uit naar een bijzondere
middag, om alvast in je agenda te noteren!
namens het Pastoraatsteam,

ZIN in ……………?
ZIN in film?
We gaan ook in 2019, in overleg met de Verkadefabriek, vier mooie films
programmeren rond een door ons gekozen thema. De data zijn al bekend:
21 en 23 januari; 15 en 17 april; 15 en 17 juli en 21 en 23 oktober.
‘s Maandags om 19.00 uur, ‘s woensdags om 14.00 uur. Een van ons zal telkens
een korte inleiding houden en na afloop is er gelegenheid om na te praten.
Het thema voor komend jaar wordt waarschijnlijk ‘Bijzondere mensen’.
ZIN in bewegen?
In januari/februari gaan we wandelen.
Meer informatie straks in de viering bij ‘Goed om te weten’.
ZIN in meedoen?
Wie komen onze werkgroep aanvullen? We zijn op zoek naar enthousiaste
mensen, met ideeën op het gebied van zingeving in brede zin en animo om samen
te organiseren. Qua invalshoek hebben we gekozen voor muziek, film, bewegen
en presentaties rond verschillende thema’s. Behoefte aan meer informatie?
Een aantal leden van de werkgroep staat klaar om op vragen in te gaan:
Franneke Hoeks, Iet Bakx, Odette Debets en Corrie Dansen.
Welkom!
Tot ziens, Corrie Dansen, namens werkgroep ZIN

Tot ziens!

Corrie Dansen, namens werkgroep ZIN
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Bericht Noodfonds Noord
Dit jaar heeft de vakantie-actie € 2920,- opgebracht. We hebben daarmee dertig mensen in
staat kunnen stellen in de vakantietijd iets leuks te doen.
Het geld is ten goede gekomen aan groot en klein: van alleenstaanden tot en met kleine en
grotere gezinnen.
Verder blijft er bij het Noodfonds regelmatig een verzoek binnenkomen om geldelijke hulp,
als alle andere ondersteuningsmogelijkheden geen uitkomst kunnen bieden.
Dat gebeurt meestal vanuit het maatschappelijk werk.
Onlangs ontvingen we van de begeleider van iemand de volgende reactie:
‘Hartelijk dank voor deze prachtige schenking.’
Ik heb doorgegeven dat dit uit initiatief van de San Salvatorgemeenschap is.
Zij is hier ontzettend dankbaar voor.
Zij is namelijk ook voor jullie kerk getrouwd.
Indien het mogelijk is, wil ze de kerk nog persoonlijk bedanken.
Wilton Desmense

Beraad van Kerken
Vanaf november 2018 is Franneke Hoeks secretaris
van het Beraad van Kerken in ’s-Hertogenbosch.
We denken dat dit een mooie manier is om de
oecumene in Den Bosch te ondersteunen.
We zijn zo ook extra zichtbaar in de Bossche
Samenleving.
Franneke zal deze taak in principe voor een jaar
op zich nemen. Dan kijken we hoe deze taak past
binnen takenpakket.
Meer informatie over het beraad van het beraad
van Kerken is te vinden op
www.beraadvankerkendenbosch.nl

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

laatste oproep !
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 redactieleden !!
Alvast dank je wel.
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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 27 januari 2019

