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GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap
verbonden in liefde

do

het leven vierend
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De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer
bijna voorbij. De tijd vliegt voorbij, zo voelt het
af en toe. Steeds opnieuw ben ik onder de indruk van de vele bijzondere dingen die er vanuit San Salvator gebeuren. Dat we met elkaar
goed kunnen vieren, dat weten we. Regelmatig wordt benadrukt dat onze vieringen belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Het is het een
moment van ontmoeting en inspiratie. Toch zijn
we als San Salvator zoveel meer dan alleen het
vieren. We vieren niet om het vieren, maar we
vieren omdat we ergens in geloven en samen proberen de
wereld een beetje beter te maken. Dat ‘wereld – verbeteren’ proberen we te doen door onze
kerstactie, door aandacht voor mensen te hebben, door ons aan te sluiten bij initiatieven die we
belangrijk vinden.
Vaak hebben we –ook ik- helemaal niet zo goed in de gaten hoeveel bijzondere zaken er vanuit
onze gemeenschap worden opgepakt.
Het mooie van kerk- of geloofsgemeenschap zijn is, voor mij ook, dat we dat allemaal een beetje
namens elkaar mogen doen. Als iemand taalles geeft aan vluchtelingen, doet hij of zij dat ook
een beetje in mijn geest en als ik bij die oude mevrouw op bezoek ga, waait daar ook de San
Salvator geest. Voor mij als lid van het pastoraatsteam zijn de activiteiten buiten de vieringen
een bron van inspiratie voor een gebed of overweging in een viering. Geloven is niet alleen van
de zondag, maar iets van alle dagen van de week. Deze Salvatoriaan staat weer vol mooie en
bijzondere verhalen van een actieve en levendige gemeenschap.
Mooi om met deze actieve Salvatoriaan het nieuwe jaar te beginnen.
Franneke Hoeks
pastoraatsteam
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Bruisende start in 2019
Salvator blijft in beweging en in dat kader
organiseren we ‘bruismomenten’. Op de
eerste zondag van het nieuwe jaar bruisten
we over het thema ‘vieren’. Een werkgroep
heeft de afgelopen maanden vele werkgroepen geïnformeerd over wat er allemaal komt
kijken rondom het voorbereiden en uitvoeren van een viering.
Gevisualiseerd met bladeren aan een boom
werd al snel duidelijk dat een indrukwekkend aantal Salvatorianen op de een of andere manier actief is rond onze vieringen. Soms
zichtbaar, meestal op de achtergrond. Wat ook meestal onzichtbaar is zijn de voorbereidende
handelingen, die een voorganger in de dagen en uren voor een viering allemaal uitvoert. Franneke Hoeks leidde de aanwezigen door deze wondere wereld van voorgangers.
Daarna kwam het belangrijkste deel van deze bruisbijeenkomst. In kleine groepen was er voor
iedereen gelegenheid zijn of haar persoonlijke betrokkenheid met vieringen te verwoorden.
Met aandacht voor wat iemand in onze vieringen erg aanspreekt en ook wat voor (nieuwe)
ideeën daarover bestaan. Wat mij opviel tijdens deze gespreksronde was de echte ruimte voor
iedereen om, zonder discussie of verdediging, vrijuit te spreken over belangrijke thema’s.
Een verademing, want hierdoor kwamen er zoveel mooie gedachten en ervaringen op tafel.
Deze zijn uiteraard verzameld en vormen voor de voorgangers een belangrijke inspiratie om
de toekomstige vieringen niet alleen op hetzelfde niveau vast te kunnen houden maar ook te
komen tot actualisering en verbetering van die vieringen.
Kortom: het was een goede bruiservaring om het nieuwe Salvatorjaar mee te beginnen.
namens het pastoraatsteam
Ard Nieuwenbroek

Vastenproject Wheels of Hope
hebben we een bijzonder VastenproD itject.jaarVaak
gaat het bij een project om de
opvang van kinderen, om onderwijs of mensen
aan werk helpen zodat zij zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Wheels of Hope is anders.
Het begon allemaal toen Liny en Peter van der
Heijden tijdens hun vakantie in Cuba in contact kwamen met iemand die in haar omgeving
verschillende vrouwen kende die borstkanker
hadden gehad en geen prothese hadden.
Cuba heeft een goede gezondheidszorg, maar
vanwege de boycot een schrikbarend gebrek
aan materialen. Dat is zichtbaar als je in Cuba
op straat rondkijkt. Er is bijvoorbeeld een tekort aan verf en bouwmaterialen om de huizen
te onderhouden, aan eten, kleding, letterlijk
aan alles.
De oldtimers waar de toeristen zo gecharmeerd
van zijn, rijden er rond, omdat er sinds de boycot die 55 jaar geleden begon,

bijna geen nieuwe auto’s zijn binnengekomen.
De auto’s die binnenkomen zijn onbetaalbaar,
een gemiddeld salaris is 30 euro per maand.
Ook prothesen zijn zeer schaars in Cuba.
Een prothese is belangrijk, omdat zij deze
vrouwen hun waardigheid teruggeeft en ook
helpt om fysieke klachten zoals nekpijn, rugpijn, schouderklachten en op den duur ook
scheefgroei te voorkomen.
De volgende vakantie namen Liny en Peter
protheses en de daarbij horende bh’s mee, gekregen van een vriendin die een lingeriewinkel
heeft en daar ook borstprothesen aanmeet en
verkoopt.
In Nederland krijgen vrouwen na twee jaar
nieuwe protheses, terwijl de oude dikwijls nog
goed zijn.
Het was heel ontroerend om te zien hoe blij
de Cubaanse dames waren met hun prothese
en bh. >>>
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Wat klein begon groeide uit tot een netwerk in
Cuba en in Nederland. Liny en Peter kwamen in
contact met dokter Alexis Cantero, chirurg van
het ziekenhuis in Havanna, die een ondersteuningsprogramma heeft voor vrouwen met borstkanker, genaamd Alas por la Vida (Vleugels voor
Leven).
Via hem zijn er inmiddels contacten met dertien andere ziekenhuizen die vrouwen graag
een betere voorlichting en nazorg willen geven
en van goed materiaal willen voorzien.
In Nederland kwamen er contacten met andere
winkels, met leveranciers en met particuliere
vrouwen die lazen over het werk van Liny en
Peter, inmiddels Prótesis de Mama para Alas por
la Vida geheten, en die graag hun prothesen,
bh’s, oedeemmateriaal en pruiken wilden afstaan om daarmee vrouwen in Cuba te helpen.
Op dit moment zorgt Prótesis de Mama para
Alas por la Vida er elk jaar voor dat zo’n 4.000
vrouwen in Cuba een prothese en een speciale bh krijgen; daarnaast wordt er ook oedeemmateriaal geleverd. De pruiken die geschonken
worden, worden in Cuba aan vrouwen geleend,
zodat later weer andere vrouwen ervan kunnen
profiteren. Het materiaal wordt in containers
naar Cuba gebracht. Triumpf Cargo die het containervervoer regelt neemt de kosten voor haar
rekening.
Voor de levering van de donaties aan de ziekenhuizen door heel Cuba is er echter een bus
nodig en zoals gezegd: er is eigenlijk niet aan
een bus te komen: die is onoverkomelijk duur.
In Nederland wordt daarom een tweedehands
bus aangeschaft: vandaar Wheels of Hope.
We hebben 5000 euro nodig waarvan de helft
wordt opgebracht door de Vastenactie en de
andere helft hopen we met en via onze geloofsgemeenschap op te brengen.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 van San
Salvator in Beweging. Zet u er bij dat het om
een bijdrage voor de Vastenactie gaat?

De vrouw op de foto is Lissette Cernada Vera; de
foto is gemaakt door de Cubaanse fotografe Leysis

Bijzonder: omdat het niet begonnen is als een
stichting met een beleidsplan, maar met twee
mensen die gewoon maar begonnen zijn, samen
met vrouwen die zelf geholpen zijn met prothe
sen en pruiken en nu ook graag iets voor een
ander doen. Solidariteit over grenzen heen.
Formele contacten werken vaak niet in Cuba,
er wordt samengewerkt met veel welwillende
en behulpzame mensen. Behulpzaam zijn ook
de Nederlandse ambassade en de Cubaanse ministeries. Zij verlenen al hun steun en medewerking.
Een mosterdzaadje dat tot een wijdvertakte
boom groeit.
De hulp uit Nederland is voor de Cubanen een
teken van hoop dat de wereld hen niet vergeten
is.
mede namens Marian Veenker, John Parker
en Ton van Iersel,

Als werkgroep Wereldwijd
Op de voorlichtingsdag van de Vastenactie za- bevelen we deze Vastenactie
gen we grote projecten voorbij komen. Projec- graag bij u aan.
Meer informatie is te vinden op
ten voor een ziekenhuis of school.
Daarnaast een klein project als Wheels of Hope, www.protesisdemama.nl
maar met een enorme impact op vrouwen die
borstkanker hebben gehad en op hun families
Gepke Kerssen
in heel Cuba.
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Dankbaar en tevreden!
Terugblik kerstactie
Wederom is onze Kerstactie geslaagd en
konden wij dit jaar 66 kerstpakketten bezorgen aan gezinnen, alleenstaanden en
alleenstaande ouders met kinderen om hen
daarmee een beetje vreugde te geven in
de periode rondom Kerstmis. Zo fijn om die
blijheid te zien van mensen, die het moeilijk
hebben, op het moment dat zij een pakket
mogen aannemen.
Veel mensen die een pakket hadden ontvangen lieten ook aan Juvans horen hoe dankbaar zij daarvoor waren.
Ook via de website van onze gemeenschap
kregen we reacties: een alleenstaande moeder schreef ons: ‘ik wil jullie heel erg bedanken voor de 2 dozen kerstpakketten die bij
mij gebracht zijn; heel dankbaar zijn mijn
dochtertje en ik ervoor; heel lief bedankt!’
Maar ook wij, de leden van de werkgroep
Kerstactie, zijn dankbaar.
Dit jaar kregen we telefoontjes van jonge
mensen die van onze Kerstactie hadden
gehoord en ook graag ‘iets willen doen
rondom Kerst voor mensen die het moeilijk
hebben.
Ook via een buurtapp van één van de makers, meldden zich ineens diverse mensen
aan die een pakket wilden maken.
Fantastisch!

Heel veel dank aan al die pakkettenmakers.
Wij zijn ook erg blij dat zoveel mensen onze
actie financieel hebben gesteund. Dit jaar
waren we echt verrast door de vele giften.
Op deze manier konden we ook veel pakketten aanvullen met geld wat zo fijn is voor de
vele mensen die in de schuldhulpverlening
zitten.
Dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij
onze actie, waarderen wij enorm.
Naast deze pakketten zijn er ook weer 50
attenties in een feestelijke verpakking bezorgd aan mensen die een extra steuntje in
de rug nodig hadden.
Twee leden van de werkgroep Kerstactie,
die deze attenties maken, kregen weer hulp
van diverse vrijwilligers om te helpen bij het
bezorgen daarvan.
Onmisbare mensen!

Mede dankzij u allen was de Kerstactie
weer een succes.
Wij wensen u allen een gezegend 2019
toe.

Werkgroep Kerstactie

Kerst-ervaring
‘Wie voor het eerst op de top van een berg
is, vergeet het uitzicht nooit meer.’
Aan deze uitspraak moest ik denken toen ik
samen met Bernadette van Ewijk kerstpakketten mocht bezorgen in Den Bosch. Maar
toen we ons pakket op een bepaald adres
bezorgden, dacht ik niet aan het positieve
van deze uitspraak maar eerder aan het
tegendeel. Dat zal ik zo uitleggen.
Laat ik bij het begin beginnen. Ik hoorde dat
er mensen gevraagd werden om Kerstpakketten rond te brengen. En omdat ik dat, sinds
ik bij de San Salvator ben, nooit heb gedaan,
leek mij dat wel wat.
Eerlijk gezegd: de gedachte om als een soort
Sinterklaas rond te rijden en dan links en

rechts mensen blij te maken met een mooi
Kerstpakket, daar werd ik vrolijk van.
En natuurlijk ik niet alleen! Laat ik niet
vergeten om wie het gaat!!
Op 18 december meldde ik me bij Maria
Claessens. Haar huiskamer had iets weg van
een distributiecentrum van TNL post. Overal
pakketten, waar je ook keek. Even dacht ik
toen ook aan het vele werk dat hieraan is
voorafgegaan, en dan bedoel ik niet het maken van al die pakketten, maar aan de hele
organisatie van dit prachtige gebeuren. Uren
en uren moeten hierin gezeten hebben voor
het zover was.
Een gevoel van respect ging door me heen,
terwijl ik -door alleen maar te rijden- de
kroon op het werk mag zetten, werk dat >>
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anderen met zoveel belangeloosheid achter
de schermen al gedaan hebben.
We (Bernadette van Ewijk en ik) kregen een
tiental pakketten mee die in verschillende
wijken bezorgd moesten worden. Leve de
Tom Tom, want ik geef het je te doen om
zonder navigatie van de Derde Slagen naar de
Vierde Buitenpepers te rijden en dan naar de
Schanswetering. Dankzij de techniek liep het
voortreffelijk.
Dankbaarheid is het eerste woord dat mij
te binnen schiet als ik
aan de reacties van de
ontvangers denk. Niet
voordat we vragen beantwoord hadden als:
‘Waarom krijg ik dit?’ en
‘Hoe komen jullie aan
mijn adres?’ en opmerkingen als: ’Ik kom helemaal nooit in de kerk!!’
Waar we ook kwamen,
de vriendelijkheid
straalde ons tegemoet
als het ijs eenmaal
gebroken was.
Bij een van de laatste adressen belden we
aan, stelden ons voor en werd de deur via
de intercom opengedaan. Het bleek om een
jonge moeder te gaan.
Toen we, door de catacomben van dat flatgebouw dwalend, haar woning eenmaal gevonden hadden, bleek de deur al open te staan.
Wij gingen naar binnen en zowel Bernadette
als ik stonden even versteld, om het woord
verbijsterd maar niet te gebruiken.

In een donkere kamer, met bijna geen daglicht, en veel troep her en der, lag op een
divan achter in de kamer een vrouw die een
baby aan het voeden was. Ze zei niet veel,
mompelde iets van dank en wees de plek
waar ik het kerstpakket kon neerzetten.
We wensten haar fijne kerstdagen en eerlijk
gezegd weet ik niet meer of daar een antwoord op kwam.
Wat een triestheid! Wat een ellende op een
plaats waar je dat niet zou verwachten.
Terug in de auto,
op weg naar het
laatste adres,
was de sfeer weg.
Zowel Bernadette
als ik, wisten niet
wat we hier mee
aan moesten.
In het begin van
dit verhaal heb ik
iets gezegd van
een berg. En met
een vrije vertaling
van deze uitspraak weet ik nu
dat ook het tegendeel waar is:
‘Wie voor het eerst een diep dal ziet, vergeet
dat zijn leven niet meer.’
Een ding weet ik zeker en ik denk dat Bernadette het met me eens zal zijn: volgend
jaar zijn wij er weer bij, zeker weten……
Noteer ons maar vast als mensen van de
kerstactie!
Charles Verhoeven

Onze Vader

In de vorige Salvatoriaan schreven we over de plannen om een aantal
bijeenkomsten rondom het Onze Vader te gaan organiseren.
We zijn met de voorgangers bezig om deze bijeenkomsten voor te bereiden
en te plannen.
U hoort hier zo snel mogelijk meer over.
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					Over Ruth gesproken
In de Vastentijd lezen we uit het boek Ruth, naast bekende evangelielezingen uit Lucas.
Ruth is een klein boekje van vier hoofdstukken uit het Oude Testament.
Ruth speelt zich af in de tijd van de Rechters. Een tijd waarin iedereen deed waar hij zelf zin
in had. We zien de gevolgen in gruwelijk onrecht jegens vrouwen, gasten of vreemdelingen. Dat
was kwaad in de ogen van de Eeuwige.
Ruth is te beschouwen als commentaar op die wantoestanden. De vrouwen Ruth en Naomi zijn
sterke vrouwen, ondanks wat ze hebben meegemaakt.
Naomi vertrekt met man en zonen uit Israël, waar hongersnood heerst, naar Moab. Maar in dat
vreemde land verliest ze haar man en zonen. Zij en haar schoondochters blijven alleen achter.
Als Naomi hoort dat de Eeuwige naar zijn volk heeft omgezien, keert ze terug naar Israël, samen
met haar schoondochter Ruth, die uitspreekt: ‘Ik blijf bij je. Jouw land is mijn land, jouw God is
mijn God.’
Welke rol speelt God hierin? Je ziet God in het vervolg niet direct ingrijpen. De mensen zetten
stappen (of niet).
Ruth is een verhaal van hoop, tegen de wanhoop in. Goed passend bij ons Vastenproject Wheels
of Hope. Een opstandingsverhaal: de dood heeft niet het laatste woord.
Voor wie meer wil horen over Ruth dan alleen in de vieringen is van harte welkom op
woensdagavond 20 februari om 19.30 uur in
Dagcentrum Eygenweg, van der Eygenweg 1
in Den Bosch.
Tijdens de bijeenkomst lezen we met elkaar
uit Ruth, u krijgt wat noodzakelijke achtergrondinformatie en we kijken samen wat Ruth
betekent voor ons en voor de mensen die op
ons pad komen.

Om 21 uur sluiten we de avond af. Dezelfde
bijeenkomst herhalen we op woensdag 27 februari om 14.00 uur in onze ontmoetingsruimte in Ordune, Schaarhuispad 131 in Den Bosch.
U kunt zich opgeven voor deze avond/middag
door een mail te sturen naar
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl.
Geef in de mail aan voor welke bijeenkomst u
zich opgeeft.

Franneke Hoeks Gepke Kerssen

WERELDWIJDWEB
Als voorbereiding op onze Vastenaktie 2019 heeft Wereldwijdweb alvast enige
informatie verzameld over Cuba, het land waarop de aktie dit jaar gericht is.
Onderstaande gegevens informatie vonden we in diverse (inter)nationale media
en in veel kerkelijke bronnen.
Cuba,een parel in het Caribisch gebied. Het eiland lijkt, vanuit de hoogte, op een
slapende krokodil met zijn kop naar rechts en zijn staart dreigend gekeerd naar
ieder die vanuit het Oosten het grondgebied wil betreden.
Niettemin was Cuba vijf eeuwen lang een kolonie van Spanje en vervolgens van
Amerika. Het eiland bezit veel mineralen (koper, nikkel, kobalt) en een rijke
landbouwgrond die geschikt is voor de teelt van suikerriet, tabak en koffie. Een
belangrijke economische reden voor de kolonisatoren om daar te blijven. Spanje
importeerde miljoenen Afrikanen om als slaaf op het land te werken. Die Afrikaanse achtergrond is nog steeds merkbaar in de Cubaanse kunst, dans, muziek
en de religieuze rituelen. Het land telt 11 miljoen inwoners. De helft ervan heeft
Afrikaanse voorouders. Voor de Cubaanse revolutie in 1959 was de scheiding
tussen de rassen nog sterk aanwezig. Er bestond, naar men zegt, een boulevard
waarvan de ene zijde bestemd was voor de witte bevolking en de andere voor de
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zwarte. Die zwarte bevolking leefde in beklagenswaardige omstandigheden, met
name in de periodes dat de oogst voorbij was.
De broers Fidel, Ramón en Raúl Castro waren de illegitieme zonen van een van de
belangrijkste grootgrondbezitters van Cuba en van de kokkin van het huis, met
wie hij overigens later trouwde. De kinderen gingen naar prestigieuze internaten
van de Spaanse paters jezuïeten. De meeste leraren waren felle aanhangers van
de dictator Franco. Fidel vertelde in een van zijn interviews dat hij tijdens
schoolexcursies had geleerd heuvels te beklimmen. Iets wat hem later van pas
kwam in zijn strijd tegen dictator Batista (1953-1959). Na de middelbare school
studeerde hij rechten aan de universiteit van van Havanna.
Tijdens zijn bewind sloot Fidel alle katholieke scholen en wees hij alle katholieke
priesters en religieuzen het land uit. Maar hij maakte wel gebruik van de opvattingen die hij van de jezuïeten had geleerd: zorg voor een sterke organisatie en
hecht waarde aan een strakke discipline. Hij moest evenmin iets hebben van de
Afrikaans – Cubaanse Santería religies en hij miskende de invloed van die tradities
op het eiland.
Geleidelijk kwam er een versoepeling in Fidels houding ten opzichte van religie.
In 1991 wijzigde hij in de grondwet de term ’atheïstische natie’ in ‘seculiere
natie’. In 1998 zei Castro dat zijn revolutionaire ideologie overeenkwam met de
leer van Jezus. Die wijzigingen in zijn strategie hadden zeker een politieke
achtergrond. De Cubaanse economie liep slecht en de economische steun kwam
voornamelijk van kerken uit de Verenigde Staten. Hij had de steun van de kerken
dus hard nodig. Vandaar ook dat hij in 1998 paus Johannes Paulus in zijn land
welkom heette. Die kreeg van de bevolking van Cuba een warm onthaal.
De relatie met de Verenigde Staten was en bleef overigens slecht. Cuba stond in
1962 in het middelpunt van de internationale spanningen toen het Russische kernraketten op zijn grondgebied plaatste. De Verenigde Staten reageerden onder
meer met een strenge economische boycot. De relatie werd nog slechter in 1996
toen Cuba een vliegtuig met Cubaanse vluchtelingen neerschoot. Pas tijdens de
regering van president Obama werd de sfeer tussen beide staten wat versoepeld.
Paus Franciscus zou in die toenadering een belangrijke rol hebben gespeeld. In
2015 werd de Amerikaanse ambassade opnieuw geopend. Dat het wantrouwen
tussen beide staten overigens niet verdwenen was, blijkt uit het incident van ‘de
parende krekels’. Sinds 2016 zouden medewerkers van de ambassade last hebben
vervelende geluidsgolven, die misselijkheid en hoofdpijn veroorzaakten.
Zou de Cubaanse regering misschien sonische aanvallen uitvoeren? Na onderzoek
van Engelse en Amerikaanse wetenschappers kwam men tot de conclusie dat parende krekels de overlast veroorzaakten.
Sinds het aantreden van president Trump heeft de relatie tussen beide landen
opnieuw een dieptepunt bereikt. De economische maatregelen die door Obama
versoepeld waren, zijn weer verscherpt, veel ambassadepersoneel is teruggeroepen en het reizen tussen beide landen wordt door allerlei maatregelen beperkt.
Vorig jaar heeft de Cubaanse regering, onder leiding van de nieuwe president Miguel Díaz- Canel, een voorstel tot herziening van de grondwet ingediend. De Cubanen mogen daar in februari hun mening over geven. Maar vanuit de kerken en
zelfs vanuit het Europees parlement klinkt nu al stevige kritiek. Weliswaar wordt
privé-eigendom weer in bepaalde mate toegestaan en mogen er weer kerken
gebouwd worden, maar het land blijft een één – partijstaat. De communistisch
partij houdt controle over alle instituten. De partij zelf staat boven de grondwet.
De vrijheid van religieuze overtuiging wordt erkend, maar onderwijs op religieuze grondslag blijft verboden. Om toch aan de vraag naar goed onderwijs tegemoet te komen, worden er door enkele religieuze congregaties zogenaamd naschoolse activiteiten georganiseerd.
Hoe de toekomst van Cuba, en ook die van de kerken daar, eruit gaat zien blijft
alsnog een open vraag: ‘Alles is mogelijk, niets is zeker’, zeggen de Cubanen.
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GEZOCHT

n
kerken zoekt ee
Het Beraad van
penningmeester
rken Den Bosch
Het Beraad van Ke
ch samenweris een oecumenis
christelijke
kingsverband van
genbosch. Het
kerken in ’s-Herto
nieuwe penberaad zoekt een
ft u hart voor de
ningmeester. Hee
stad en bent u
oecumene in de
jhouden van een
handig met het bi
iële administraeenvoudige financ
zoek naar u.
tie, dan zijn we op
contact op met
Interesse? Neem
06 13421131 of
Franneke Hoeks
nschap@frannesansalvatorgemee
kehoeks.nl)

RATATOUILLE benefietconcert

Op zondag 24 maart vindt het jaarlijkse benefietconcert ten bate van onze geloofsgemeenschap plaats. Leg het maar vast in je agenda,
want het belooft weer een mooi en gevarieerd
spektakel te worden. Het concert sluit aan op
de viering, na een ruime pauze voor koffie en
de inwendige mens. Om 15.30 uur komt er een
einde aan al dat moois en hopen we een mooi
bedrag bijeen te hebben.

Bekering .................een reisverslag
In de viering van 16 december krijg ik de zegen mee vanuit onze gemeenschap voor
mijn reis naar Griekenland. Ik ben van plan mee te gaan met ‘We Gaan Ze Halen’;
ik krijg ook nog de nodige knuffels en veel toezeggingen van kaarsjes, gebeden en engelen die ons worden meegestuurd op onze reis.
’s Avonds maak ik kennis met mijn reisgenoten. Mijn bijrijder Gerard kent de route.
Donderdag 20 december wordt mijn auto Europafähig gemaakt: wintercheck,
reservewiel, sneeuwkettingen…
Die avond laat zoekt Gerard, mijn beoogde bijrijder, contact. Wegens privéomstandigheden kan hij echt niet mee. Misschien vindt de organisatie iemand anders.
Vrijdag 21 december vertrek ik optimistisch als altijd, alleen. Anthoon Budel is er om
te zwaaien en is er getuige van dat ik de eerste dag steeds zonder bijrijder het eerste
stuk zal rijden.
Vlak voor de Duitse grens dringt zich de gedachte op dat ik niet naar Griekenland moet
gaan, maar dat ik in de Bethelkerk in Den Haag moet zijn, waar een doorlopende kerkdienst is om uitzetting van het Armeense gezin Tamrazyan te voorkomen.
Marie Thérèse, op dat moment coördinator van het kerkasiel, weet dat in de nachten
van Kerstmis nog invulling voor de kerkdienst wordt gezocht.
Zij op haar beurt verleent mij asiel in haar huis.
Ik rijd door tot Duisburg, wens mijn voormalige reisgenoten een gezegende reis toe en
bekeer mij tot Den Haag.
Onderweg lees ik over de voor mij in mijn ogen onbegrijpelijke, harteloze en onrechtvaardige definitieve afwijzing van staatssecretaris *Harders* - zoals ik zijn naam
sindsdien uitspreek.
												>>>
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Armeens gezin in Haagse kerk moet definitief Nederland verlaten
https://www.nu.nl/binnenland/5642738/armeens-gezin-in-haagse-kerk-moet-definitief-nederland-verlaten.html (via @NUnl)

Naïef als ik ben, denk ik dan nog dat ik daarom naar Den Haag word geleid.
In de Bethelkapel kom ik eerst tot mijzelf in de kerkdienst. Daarna drink ik een kop
koffie en vul ik met de coördinator van dienst in af wanneer ik zal voorgaan.
Ik maak kennis met Warduhy, het zusje van Hayarpi. Wat moet je zeggen tegen iemand
die zojuist te horen heeft gekregen dat de regering van een zogenaamd onwijs gaaf
land toch onwijs harteloze beslissingen tegen je neemt? Maar Warduhy is een lieve
meid en neemt al mijn onhandige opmerkingen vriendelijk in ontvangst. Ik voel me
meer dan welkom.
Ik stem af hoe ik kan weten wanneer Marie Thérèse thuis is en schuif opnieuw in de
kerkdienst.
Als Marie Thérèse laat weten dat ze thuis is, stuur ik haar een selfie. Weet ze in elk
geval hoe degene, die haar zo gastvrij onthaalt, eruit ziet.
De volgende dag ontdek ik, dat ik niet alleen in het belang van de familie Tamrazyan
beter naar Den Haag kon gaan.
Niet alleen was mijn aanwezigheid daar nuttiger dan onderweg naar Athene.
Uit appjes die ik krijg vanuit de We-Gaan-Ze-Halen-karavaan blijkt dat de tocht veel
zwaarder is dan voorzien. Zelfs mét bijrijder zou ik dat niet volbracht hebben.
Mag ik spreken over Bescherming én Leiding?
In elk geval ben ik onwijs dankbaar voor de wijziging in mijn plannen.
Tegelijkertijd ben ik diep teleurgesteld in onze zogenaamde rechtsstaat.
Ik heb een aantal nachten in de Bethel mogen waken, in totaal drie uur voor mogen
gaan en heel veel (kerst)verhalen gehoord.
Het team van We-Gaan-Ze-Halen heeft op 24 december Athene bereikt en is helaas
zonder vluchtelingen teruggekomen. Ook de onzekerheid voor de familie Tamrazyan
duurt nog voort.
Verdrietig om getuige te zijn dat er in 2018 zo barbaars wordt omgegaan met mensenrechten.
Maar ook bewonderenswaardig hoe deze mensen zich staande houden en hoe ook zoveel mensen zich ervoor inzetten hen hierin te steunen.
Ik hoop en bid dat de familie Tamrazyan gauw bevrijd mag worden uit deze onrechtvaardige situatie. En toch heb ik het lef om eenieder voor 2019 Vrede en
Alle Goeds toe te wensen.
Dorine Broekmeulen
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Dat gaat naar Den Haag toe
Sinds vrijdag 26 oktober 2018 is er een doorlopende
kerkdienst aan de gang in het Haagse buurt-en-kerkhuis
Bethel. Hiermee wordt kerkasiel verleend aan het gezin
Tamrazyan, dat al negen jaar in Nederland woont en met
uitzetting wordt bedreigd. Om deze 24/7 kerkdienst
mogelijk te maken worden predikanten, pastores en
voorgangers uit het hele land gevraagd om een of meerdere uren voor te gaan in deze viering. Vanuit het Beraad
van Kerken Den Bosch gaven we gehoor aan deze oproep.

En dan staat er weer volgende
groep voorgangers klaar.
We geven hen een hand en wensen
hen een mooie viering toe.
In de ruimte naast de kerkzaal
ontmoeten we de oudste dochter
van het gezin Tamrazyan.
Een mooie jonge vrouw die zo
hoopt dat ze hier een toekomst op
kan bouwen.
‘Wat mooi dat jullie helemaal
uit Den Bosch komen om dit te
doen!’, zegt ze.
Voor ons zit het er op.
We laden onze spullen weer in
de auto en gaan terug naar Den
Bosch. Dit gezin, en vele andere
gezinnen, blijven achter in onmenselijke onzekerheid.
Franneke Hoeks

ZIN in………
Op 7 december vertrokken we daarom, vijf man/vrouw
sterk naar Den Haag om daar twee uur te vullen in het
kader van het kerkasiel. Onze delegatie is afkomstig uit
de San Salvatorgemeenschap en de Protestantse gemeente Den Bosch.
Als we vertrekken voelt het een beetje als een schoolreisje. Een beetje wrang gevoel geeft het me ook.
Ik kan me vrij bewegen maar de familie waar het hier om
gaat heeft geen bewegingsruimte meer. Dit uitzichtloze
gevoel geldt ook voor de vierhonderd andere gezinnen
die met uitzetting worden bedreigd.
We hebben Bossche Bollen meegenomen voor de vele
vrijwilligers die bij dit initiatief betrokken zijn.
We maken ons klaar voor de twee uur die we hier zullen
vullen.
Vanuit San Salvator heb ik de eerste adventsviering een
beetje aangepast. Het is mooi om met de twintig mensen
die er zijn te vieren ‘op zijn San Salvators’: met brood en
wijn. Daarna neemt ds. Ruud Stiemer het stokje van mij
over met een alledagviering. Het laatste deel van onze
twee uur vullen we met een Taizé-viering onder leiding
van ds. Erica Scheenstra.
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De ontroerende voorstelling
over dementie bezocht?
Genoten van de middag over
die Zauberflöte? Met mede
-Salvatorianen nagepraat over
films als ‘Doof kind’ of ‘Girl’?
Ook als dat niet zo is en je
wel houdt van mooie voorstellingen, aansprekende films,
boeiende wandelingen, interessante lezingen of verrassende muziek, dan nodigen we
uit om onze groep te komen
versterken.

We zoeken meedenkers,
ideeën-inbrengers en wat
organisatiekracht.
Welkom!

Voor informatie kun je terecht
bij de leden van onze groep:
Iet Bakx, Odette Debets, Franneke Hoeks en Corrie Dansen
(corriedansen@ gmail.com).

Stilte zingen met Huub Oosterhuis – Ekklesia Amsterdam
In een serie van drie bijeenkomsten verkennen
we met Huub Oosterhuis zijn lied-oeuvre aan de
hand van zijn onlangs verschenen bundel
verzamelde liedteksten Stilte zingen.
Tijdens de eerste bijeenkomst draagt Huub voor
uit zijn bundel en vertelt over de keuzes die hij
maakte: waarom heeft hij sommige ‘klassiekers’
weggelaten en andere nieuwe liedjes toegevoegd? Waarom de godsnaam nu eens zo, dan
weer anders gespeld? Hoe is hij gekomen tot de
zeven thema’s waarin de bundel is ingdeeld?
Zijn voordracht en toelichting worden afgewisseld met muziek: onder leiding van Tom
Löwental zullen we een aantal teksten samen zingen. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we
samen in de bundel lezen. Onder leiding van Kees Kok verkennen we de verschillende thema’s
nader en stellen onze vragen bij de teksten. Wat raakt ons of wat bevreemdt ons?
De derde bijeenkomst lezen we verder, dit keer met Huub en Elte Rauch. Huub zal ingaan op
vragen die we tijdens de tweede bijeenkomst hebben verzameld.

Waar en wanneer:

Zondagmiddagen 17 februari, 10 maart en 24 maart (steeds van 15.00 tot 17.00 uur), in de
Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 Amsterdam (tussen Leidsestraat en Nieuwe Spiegelstraat).

Kaartjes reserveren:

U kunt reserveren voor de bijeenkomst van 17 februari of voor de hele serie van drie middagen, via secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl. Desgewenst kunt u de bundel gelijk via ons
aanschaffen.
Serie van drie middagen: 40 euro (inclusief de bundel Stilte zingen: 75 euro)
Alleen 17 februari: 15 euro (inclusief de bundel: 50 euro).

Open meditatie avonden in “Ordune” Den Bosch
Het Platform voor Religie en Levensbeschouwing in Den Bosch organiseert vanaf februari
2019 op elke eerste zondag van de maand, een open meditatie-avond.
Op zondagavond 3 februari 2019 bent u welkom in de
‘huiskamer’ van het wooncomplex ‘Ordune’, Schaarhuispad 131 Den Bosch. Inloop vanaf 19.15 uur. Vanaf 19.30
uur begint het meditatieve gedeelte tot uiterlijk 20.30
uur. Na afloop is er gelegenheid voor gezellig napraten
met een kopje koffie of thee. Het thema van de eerste
bijeenkomst is ‘Ontmoeting’.
Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen: jong en oud,
van elke culturele achtergrond, Joods, Moslim, Christen
of Boeddhistisch of ‘nog zoekende’. U bent van harte
welkom! U mag een tekst meenemen die veel voor u
betekent en die u met anderen wilt delen. U mag ook
gewoon komen luisteren en ervaren.
De teksten, ook gebeden, die een ieder mag meebrengen, worden afgewisseld met muziek
en stiltemomenten. De vorm van deze meditatieve avonden staat nog niet helemaal vast. U
als deelnemer kunt daar een bijdrage aan leveren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Veenker, tel. 06 20 30 56 18
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Prachtig weekend !

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken, die mijn 90ste verjaardag tot een prachtig verjaardagsfeest heeft gemaakt. Ik vond
het in één woord schitterend.
Zaterdag 1 december 2018 werd ik negentig.
Wat heb ik genoten van de hartverwarmende,
gezellige en creatieve verjaardagreceptie,
die ik met vele gasten bij van der Valk in
Vught heb mogen vieren.
Omdat ik al eerder 90 jaar worden meer dan
vierenswaard vond, had ik voor die gelegenheid ook een boekje geschreven met de titel
“Negentig”. *
Ik kon daarin mooi een aantal herinneringen,
tekeningen en overwegingen over mijn leven
kwijt en dankbaar terugkijken hoe alles zich
ontwikkeld heeft tot de mens, die ik nu ben.

Dit weekend zal tot één van mijn dierbaarste ervaringen gaan behoren, zolang ik
leven mag.
Heel veel dank aan allen voor zoveel waardering en hartelijkheid en dat prachtige
weekend.
* Het boekje “Negentig’’ is heel goed
ontvangen en oogstte waardering van
‘mooi’ tot ‘ontroerend’.
Het is bijna uitverkocht.
Er zijn nog een 10-tal exemplaren voor de
prijs van 15 euro te koop.
Samen met de verkoop van heel wat mapjes mandalakaarten kon ik de penningmeester van de San Salvatorgemeenschap
350 euro overhandigen als goede
doel cadeau bij mijn verjaardag.
Ook aan de kopers van deze artikelen heel
veel hartelijk dank.
Ik ben mijn congregatie, de Missionarissen
van de H. Familie, en de San Salvatorgemeenschap dankbaar dat ze mij de ruimte
hebben gegeven om met mijn talenten bij te
dragen aan wat ons als leden van een christelijke geloofsgemeenschap niet alleen vroeger,
maar vooral ook nu, kan inspireren.
Het feest op zaterdag beantwoordde helemaal aan mijn verjaardagswens.
Ook zondag 2 december werd op het eind van
de viering mijn verjaardag nog eens feestelijk
herdacht met een zeer waarderende speech
van Toos Verdonk en een felicitatie van Franneke Hoeks namens de San Salvatorgemeenschap. Ik mocht een mooi wandbord in ontvangst nemen met de bekende afbeelding en
slagzin: “Elk blad ademt de boom tot leven”.
					Frits Bakker

BIJZONDERE MOMENTEN
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Caroline Kwie Lan Lai-Liu
overleden op 9 januari 2019
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Steeds afscheid nemen
Een dierbare, die is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis, ga je over het
algemeen 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
in Cello een middag waar we hierover met elkaar in gesprek gaan.
Hoe dat gaat en wat dat met jou en jouw dierbare doet.
Just Hebly, geestelijk verzorger bij, onder andere, verpleeghuis Boswijk in Vught zal ons
die middag over zijn ervaringen vertellen. Daarna vertellen we onze eigen 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’. De middag
begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. U kunt zich voor deze middag opgeven
door een mail te sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl.
We vragen een kleine vergoeding voor de maaltijd.
											Ard Nieuwenbroek

Agenda
Zondag

3 februari 19.30 uur Ordune		

Donderdag 7 februari

19.30 uur Cello			

Start open meditatieavond
Adviesraad

Woensdag 20 februari 19.30 uur Cello			

Avond over Ruth

Zaterdag 23 februari 14.00 uur Cello			

Steeds afscheid nemen

Woensdag 27 februari 14.00 uur Ordune		

Middag over Ruth

Woensdag

6 maart

19.00 uur Cello 			

Aswoensdagviering

Donderdag 21 maart

19.30 uur Cello			

Adviesraad

Zondag

24 maart

12.00 – 15.30 uur Cello

Benefiet concert Ratatouille

Maandag

15 april

19.00 uur Verkadefabriek

ZIN in film

Woensdag 17 april

14.00 uur Verkadefabriek

ZIN in film

Zaterdag

10-14 uur Cello			

Kledinginzameling

19.30 uur Cello			

Adviesraad

20 april

Donderdag 26 mei

iedere 3e zondag
ontmoetingsgesprek dagcentrum na de viering van de maand
iedere zondag
stiltemeditatie dagcentrum 10.00-10.25 			
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De Eygenweg
De Eygenweg

Kledinginzameling en andere mededelingen.

Op zaterdag 20 april zal weer de halfjaarlijkse
actie voor Sams Kledinginzameling voor Cordaid/
Mensen in nood zijn. Tussen 10.00 en 14.00 uur afgeven bij Cello Van de Eygenweg 1. Schone kleding,
huishoudtextiel en aan elkaar gebonden schoenen
in dichtgebonden plastic zakken aanbieden. De
opbrengst gaat na sortering en verkoop naar een
Derdewereldland.
Bij voorbaat dank. Als je nog vragen hebt bel
Frans Hoitink

Stoelen en parkeren

Sinds wij het kerkgebouw verlieten heb ik in bijna
alle zondagsvieringen als een suppoost-/tollenaar
bij de ingang van Cello gezeten om stoelen met
armleuningen te pakken, laatkomers bij een drukke
dienst te helpen enz.
Tevens werd erop gelet om de drie parkeerplaatsen
vrij te houden voor automobilisten en/of inzittenden die moeilijk ter been zijn, fietsers werden naar
de achterkant verwezen. De eerste activiteit wordt
nu door de gast - vrouwen/heer verzorgd.
Het afgelopen jaar is mijn fysieke kracht door
goedaardige slijtage nogal minder geworden. Reden
waarom ik met die eerste hulp moet stoppen.
Wel moet ik zeggen dat ik het heel graag gedaan
heb!!! Het onnodig aan de voorkant parkeren blijft
gecontroleerd: in de zijstraten en op het parkeerterrein van de sportvelden aan de overkant van het
Wielsem is plaats genoeg.
Frans Hoitink

Sneeuwruimers

Voor de gladheidbestrijding hebben zich na de oproep twee personen gemeld: Henk Maas en Yvette
van Hoeckel. Zodra de dienstdoende koster aanwezig is, kunnen zij in actie komen.
Frans Hoitink
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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
Bereikbaar op werkdagen
van 09.30 tot 11.30 uur
info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl
rek.nr.: NL96 INGB 0006040713
t.n.v. San Salvator in Beweging
De Salvatoriaan:
redactie: Marga van de Koevering
Ton van Iersel-Oomens
Franneke Hoeks
vormgeving:
Vincent Elemans
kopij graag naar:
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij ‘Ordune’

Uiterlijk zondag 31 maart 2019

