de

Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 48 juni 2019
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het leven vierend

Je nooit vervelen
Voor u ligt weer een goedgevulde Salvatoriaan. De zomer is in aantocht. We merken
dat aan het feit dat activiteiten langzaamaan op een wat lager pitje komen. Wat niet
betekent dat er binnen onze gemeenschap
niets gebeurt.
Nee binnen de San Salvator hoef je je nooit
te vervelen. Een gemeenschap is een levend iets lijkt het wel. Hoe je ook probeert
dingen achter en voor de schermen goed te
regelen: je komt altijd onverwachte zaken
tegen. U heeft allemaal gelezen dat Ard
gaat vertrekken uit het pastoraatsteam.
In deze nieuwsbrief leest u dat hij ook als
voorganger afscheid zal nemen. Hij blijft
gelukkig wel verbonden met onze gemeenschap, maar in een andere rol.
Het zal de komende maanden even zoeken
worden hoe we met deze nieuwe situatie
omgaan.
Een nieuwe uitdaging voor de San Salvator.
Het is mooi om te merken hoe mensen
meeleven met en bezorgd zijn over deze
ontwikkeling.

Gelukkig zijn er ook veel positieve dingen die zorgen dat je je binnen San Salvator nooit hoeft te
vervelen. De ‘Onze Vader’ avonden zijn inspirerend
en hartverwarmend. Ook na de zomer zijn er nog
drie avonden waar u bij aan kunt sluiten.
In de verslagen over allerlei zaken binnen en buiten
onze gemeenschap valt op te maken dat iedereen
op zijn eigen manier bezig is met de geest van San
Salvator.
Dat is mooi en hoopgevend. Toch hoop ik dat de
komende zomer ook een tijd van rust en ruimte zal
zijn.
				Franneke Hoeks
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Nieuwe gezichten
Regelmatig komen er nieuwe mensen aanwaaien in de San Salvatorgeloofsgemeenschap.
Mensen die zoeken naar een plaats waar ze kunnen geloven op een manier die bij hen past.
Het is mooi om te merken dat mensen zich bij ons thuis voelen.
Tussen deze nieuwe gezichten zitten ook mensen die hun betrokkenheid tonen door ook buiten de vieringen aan te sluiten bij activiteiten of zich aan te melden als vrijwilliger.
Daar zijn we heel erg blij mee.
Helpende handen, geïnteresseerde geesten en meedenkers kunnen we goed gebruiken.
Soms blijkt dat mensen veel ervaring hebben op een van de terreinen waar we als
San Salvator actief zijn.
Zo raakte ik na de viering een keertje aan de praat met Truus van Kaam.
Zij is theoloog (en bioloog) en was een van de eerste vrouwelijke
pastores in de Nederlandse Kerkprovincie. Op de vraag of zij een keertje
voor zou willen gaan, reageerde zij positief.
In het weekend van 6 en 7 juli zal zij als gastvoorganger de vieringen
verzorgen.
											Franneke Hoeks

Straatpastor te gast in San Salvator
Op zondag 30 juni is de straatpastor van
Den Bosch, Lianne van Oosterhout, te
gast in onze viering. Samen met Franneke
Hoeks zal zij voorgaan in deze viering.
De wereld van dak- en thuislozen zal
doorklinken in de lezingen en overweging.
Soms zit het mensen tegen en soms nog
veel meer dan gewoonlijk.
Het Straatpastoraat Den Bosch wil een plek
zijn voor mensen die om welke reden dan
ook in geestelijke of maatschappelijke
nood verkeren.
Lianne van Oosterhout de straatpastor in
onze stad. Dagelijks trekt zij op met daken thuislozen en al die mensen die zij om
wat voor reden dan ook op straat mag
ontmoeten. Soms zijn zij verslaafd of kampen met psychosociale of psychiatrische
problemen.
Het gaat om een groep van tieners tot
(bijna) bejaarden. Vaak worden zij over
het hoofd gezien, tellen ze niet mee of
kunnen of willen ze geen beroep doen op
reguliere hulpverlening.

De thuisbasis van het straatpastoraat is
het stadsklooster San Damiano aan de van
der Does de Willeboissingel. Hier houdt
de straatpastor op donderdagmiddag een
inloopspreekuur.

Voor iedereen die zich verbonden voelt
met het straatpastoraat is er elke zaterdagmiddag om 15.30 uur een gebedsviering in het stadsklooster.
De deur staat vanaf 14.30 uur open voor
de inloop met koffie en thee.
Meer weten over het straatpastoraat?
Kijk op www.straatpastoraatdenbosch.nl
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Voortgang pastoraatsteam
Op 27 mei hebben wij U per email geïnformeerd dat Ad Nieuwenbroek na de zomervakantie
uit het pastoraats-team vertrekt. In dat bericht is ook toegezegd u op de hoogte te houden
van ontwikkelingen.
Inmiddels heeft een afvaardiging van het bestuur uitgebreid gesproken met Franneke en
zijn er ideeën geformuleerd. We zoeken naar een werkwijze, waarbij Franneke ondersteund
wordt met de inhoud en uitvoering van haar werk. Reflecteren met anderen over de keuzes,
die gemaakt moeten worden is daarbij erg belangrijk. Dit is ook nadrukkelijk de wens van
Franneke.
In de volgende bestuursvergadering – 27 juni a.s. – willen we samen met Franneke en het
voltallige bestuur tot besluiten komen.
Wij streven ernaar U rond het begin van de Zomervakantie verder te kunnen informeren.
Jos de Ridder, voorzitter bestuur SSiB

Stoppen is soms gemakkelijk en vaak niet.
Voor mij geldt het laatste. Ik stop eind
augustus als lid van het pastoraatsteam en
tegelijk als voorganger van de San Salvator
geloofsgemeenschap.

Deze beslissing kent dus een aantal verschillende lagen. Dat geldt ook voor het voorgangerschap.
Ook hier nam mijn motivatie en inspiratie na
zoveel jaren af. Steeds meer kreeg ik moeite
met mijn volle overgave aan de joods-christeTot zo’n beslissing komen was voor mij niet lijke traditie waar de San Salvator haar bron
gemakkelijk. Zoveel argumenten voor en te- vindt. Ik ben niet theologisch opgeleid en mijn
gen. Het werd een knoop die ik uiteindelijk voorliefde en kennis liggen niet bij de bijbel.
heb doorgehakt. Het lijntje en de verbinding Niet dat ik die afwijs.
met Salvator heb ik daarmee niet doorgeknipt. Het is meer dat andere inspiratiebronnen
Graag wil ik helder en transparant zijn om- sterker aan mij trekken. Daarbij stelde ik me
trent de totstandkoming van
steeds meer de vraag of mijn
Stoppen is soms
zo’n lastige beslissing. Stopvieringen nog pasten in de digemakkelijk
pen is soms gemakkelijk en
versiteit van San Salvator.
vaak niet. In het pastoraatsOftewel: is het delen van mijn
en vaak niet.
team heb ik geprobeerd om
religieuze en spirituele passie
van betekenis te zijn.
en kennis misschien passender in een andere
Drie dagdelen per week heb ik gewerkt en uit- context dan de weekendviering?
eindelijk nam mijn motivatie en inspiratie af. Als voorganger voelde ik me steeds meer vervreemd en niet gerechtigd. Wat het dan extra
Steeds stelde ik me de vraag: rechtvaardigt de moeilijk maakt zijn de vele positieve reacties
manier waarop ik bezig ben mijn lidmaatschap die ik na de viering(en) mocht ontvangen.
van het pastoraatsteam?
Naast dankbare momenten, vooral in de pas- Het werd een knoop die ik heb doorgehakt.
torale zorg, ervaarde ik steeds meer dat wat Met verdriet, pijn en ook grote dankbaarheid
ik wilde opzetten (en daadwerkelijk ook orga- voor alles wat ik heb mogen doen en ontvanniseerde) niet tot stand kon komen.
gen van zovelen. Gelukkig blijft de lijn met
Dat is geen verwijt naar iets of iemand maar San Salvator bestaan. Ik blijf actief in de (breeen constatering. Daarnaast ervaarde ik de de) bezoekgroep en blijf me inzetten in het
afstand tussen Sint-Oedenrode en Den Bosch bezoeken van wie wel wat extra aandacht kan
steeds meer als bezwaarlijk. En werd en word gebruiken.
ik de rest van de week nogal getrokken door
andere uitdagingen en werkzaamheden.
			Ard Nieuwenbroek
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Bericht van de zaterdaggroep
De groep die de vieringen op zaterdag verzorgt heeft 24 mei de ervaringen van de eerste maanden van dit jaar besproken.
Behalve de vaste bezoekers zijn er ook mensen die minder regelmatig op zaterdag komen.
Vaak omdat zij op zondag verhinderd zijn.
Opvallend is dat zij zich na afloop onveranderlijk waarderend uitlaten over de rust, die zij
ervaren.
Soms is het aantal bezoekers heel klein. Dit
neemt niet weg dat de zaterdaggroep het nog
altijd de moeite waard vindt door te gaan.

Er is daarom een planning gemaakt tot eind
van dit jaar. Eind november zal er weer geëvalueerd worden.
Voor de muzikale ondersteuning zetten regelmatig Hans Moerman, Gieneke Ruyters en Maria Werner zich in. Het is ons voornemen om in
de zomermaanden twee keer een bijzondere
zomeravondviering rondom muziek, verhalen
en poëzie voor te bereiden.
En we blijven oog houden voor nieuw repertoire om te zingen.
				Wilton Desmense

Dienstenveiling 2018 en 2019
Op 11 mei hebben we met zo’n tien
Salvatorianen genoten van een boeiende rondleiding door het unieke
stukje natuur dat de Eendenkooi is.
Gids Rini was onze gastheer.
Dank aan hem!
Voor wie bij deze prachtige foto het
gemis voelt van niet-mee-te-zijngeweest, is er de geruststelling dat
deze rondleiding bij de komende
dienstenveiling weer bij het aanbod
zal zitten.
Tot ziens volgend voorjaar,
Corrie Dansen

plas Eendenkooi

De volgende bezinningsavonden zijn :

woensdag 21 augustus
Geef ons heden ons dagelijks brood,
			
en vergeef ons onze schuld,zoals ook wij
				
aan anderen hun schuld vergeven
Ard Nieuwenbroek Franneke Hoeks
		
Viering 1 september
dinsdag 24 september
en leid ons niet in bekoring,
			
maar verlos ons van het kwade
Corrie Dansen John Parker Franneke Hoeks 		
woensdag 13 november
			
			
Gepke Kerssen Franneke

want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen
Hoeks				
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Viering 20 oktober

Viering 1 december

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.
Het is maar hoe je het framet.
Afrikaanse melkveehouders voerden, samen met solidaire Europese organisaties
van veehouders, van 8 tot 16 april jongstleden in Brussel actie tegen de dumping
van Europees melkpoeder in Afrika.
In 2015 werden de EU-melkquota opgeheven. Die beslissing veroorzaakte een overschot aan melk in Europese landen. Dat drukte de prijzen en leidde ertoe dat Europese zuivelondernemingen nieuwe markten zochten om van hun overschot af te
komen. Grote ondernemingen, zoals Arla Foods, Danone, Nestlé en Campina vergrootten hun investeringen onder andere in Senegal, Ivoorkust, Ghana en Nigeria.
In vijf jaar tijd verdrievoudigde daar de import van Europese zuivel. De bedrijven
kopen in Europa hun melk goedkoop in en exporteren die in de vorm van mager
melkpoeder (‘verrijkt’ met palmolie zodat het product langer houdbaar blijft) naar
de Afrikaanse landen. Deze ‘nepmelk’ is 30% goedkoper dan de lokale melk. West
-Afrikaanse melkveehouders raken hierdoor in de problemen.
De Europese landbouwcommissaris Phil Hogan beschuldigde de betogers en hun
sympathisanten dat zij een beleid van verhongering nastreven. Hij zegt dat dat
door de goedkope prijzen van de geïmporteerde zuivel mensen ter plekke beter
uit zijn en hij bagatelliseerde overigens ook de hoeveelheid melk die uit Europa
afkomstig is. EU-ambtenaren kaatsten de bal terug naar de Afrikaanse regeringen
die de mogelijkheid zouden hebben hun economische overeenkomsten met de EU
te herzien en de mogelijkheid hebben om hun importtarieven te verhogen. Zij
zouden die tarieven juist laag houden om zo goedkope producten beschikbaar te
houden voor de arme bevolkingsgroepen.
Bron: AEN, mei 2019
Hoe slagvaardig wordt Europa?
De Europese verkiezingen leverden geen beslissende winnaar op als je kijkt naar
politieke groeperingen. Maar het is een ander verhaal als het gaat over kwesties
rondom het klimaat. Kiezers bleken dit thema zeer belangrijk te vinden en het
werd duidelijk dat de Europese Commissie en het Europarlement ‘het klimaat’
niet langer als een marginaal item terzijde kunnen schuiven.
Website Politico verwacht daarom dat Europa de komende periode 7 kwesties
prominenter op de agenda zal zetten:
•
een klimaatbestendig energiebeleid,
•
een steviger inzet op het beperken van schadelijke uitstoot in scheepen luchtvaart,
•
verhoging van de belasting op koolstof, focus op milieuvriendelijk transport
en het bevorderen van een ander consumptiegedrag,
•
een betere financiering van duurzame energiebronnen,
•
meer vergroening van de landbouw,
•
meer strijd tegen ontbossing,
•
verbod op het gebruik van pesticiden.
De site constateert overigens ook dat het nog heel wat voeten in de aarde zal
hebben om alle EU-landen op één lijn te krijgen.
Bron: Politico.eu, juni 2019
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AFRIKA

EUROPA

PERU

Onderzoek genoeg, nu de maatregelen
Peru is een van de belangrijkste houtleveranciers van de wereld. Maar het land heeft
daardoor tevens grote problemen op milieugebied. De ontbossing bedreigt de duurzaamheid van het bestaan, onder andere doordat door het kappen van bomen het
dioxine gehalte in de atmosfeer toeneemt. In 2017 bleek er 155914 hectare bos verdwenen te zijn. Het grootste verlies leed het Amazonegebied.
Het Ministerie van Milieu heeft in hetzelfde jaar een platform opgericht dat de situatie
moet onderzoeken en voorstellen tot verbetering kan indienen. Dit platform brengt
momenteel de belangrijkste plekken van ontbossing in kaart, zoekt de oorzaken waarom juist op die plekken het meest ontbost wordt en gaat daarover in gesprek met de
lokale en regionale autoriteiten. Het onderzoek wil zoveel mogelijk zicht krijgen op de
mogelijkheden tot behoud van de natuur. Op grond van een uitgebreide diagnose worden beleidsvoorstellen geformuleerd.
Een belangrijk accent in de gehele opzet is het samenwerken met de plaatselijke bevolking. Het beschermen van natuurgebieden en goed overleg met de oorspronkelijke
(inheemse) dorpsgemeenschappen zijn cruciale ijkpunten in de opzet van het project.
Het laatste is belangrijk omdat in het verleden de belangen van die gemeenschappen
nogal eens over het hoofd zijn gezien.
Het artikel vermeldt niet in hoeverre er al resultaten zijn behaald.
Bron: Signos, april 2019

Fantastische opbrengst Vastenproject
De actie voor vrouwen met borstkanker in Cuba heeft het fantastische
bedrag opgebracht van €4915,Binnengekomen op de bankrekening
van de geloofsgemeenschap €2930,overgemaakt naar de Vastenactie
€660,-, subsidie Vastenactie: €1325,-

Een mooi contrastverhaal van Liny: een douanier vroeg waarom zij en Peter naar Cuba
kwamen. Ze vertelde over haar stichting. De
douanier kwam vanachter de balie vandaan
om haar een knuffel te geven.
Zo goed doet het als iemand iets voor het land
wil doen. Zo goed doet het ook dat wij als geloofsgemeenschap hen willen steunen.
Met de woorden van een vrouw met borstkanker, die u al eerder gehoord of gelezen hebt,
maar die zo mooi zijn dat ik ze herhaal:

Lieve mensen, heel hartelijk bedankt voor jullie geweldige steun. Van dat geld kan een bus
worden aangeschaft, zodat het oedeem-materiaal, de prothesen, speciale b.h’s en de pruiken door heel Cuba naar de vrouwen met borstWanneer jullie naar jullie zee kijken,
kanker kunnen worden gebracht.
moet je denken dat wij hier in Cuba
Het doet goed als er aan je wordt gedacht als naar dezelfde zee kijken
je het moeilijk hebt. Dat geldt in het bijzonder en dan denken
de vrouwen met borstkanker, maar eigenlijk aan de mensen die ons niet vergeten.
alle Cubanen.
Op dit moment is er door de president van de Omdat transport naar Cuba ingewikkeld is,
V.S. weer een nieuwe maatregel richting Cuba gaan Liny en Peter enthousiast en met volharaangekondigd: er mogen geen cruiseschepen ding aan het werk, om te zorgen dat de bus in
meer naar Cuba. Juist de inkomsten vanuit Cuba komt.
de schepen bracht een beetje welvaart in het Nogmaals hartelijk dank voor jullie steun
Liny en Peter van der Heijden
arme land.
Werkgroep Wereldwijd: Marian Veenker, John
Parker, Ton van Iersel, Gepke Kerssen
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Samenzang in de zomer
In de zomerweken houden onze koren vakantie. Van 14 juli tot en met 18 augustus
vullen we de vieringen met volkszang.
We wensen onze koren een mooie, zonnige zomer toe.

ZIN in Ritme
Op zondag 16 september nodigt de werkgroep ZIN u uit voor een bijeenkomst waarin
we met elkaar op zoek gaan naar het ritme van onze gemeenschap.
We doen dat door met elkaar te zingen, te klappen en in beweging te komen op temperamentvolle wijze.
Aan het begin van het nieuwe werkjaar willen we met elkaar de beweging zoeken. Na
de viering van 10.30 uur zorgen we voor een eenvoudige maaltijd.
Rond de klok van 12.15 komen we letterlijk in beweging. Noteer deze datum vast in uw
agenda. Na de vakantie hoort u meer over deze bijeenkomst.

Bruisen over Diaconie
Op zondag 29 september organiseert de Adviesraad een bruismoment over onze diaconale activiteiten. De aanleiding voor deze ontmoeting is het ‘signalement document’
dat door de adviesraad is geschreven. Dit stuk werd op de Algemene Ledenvergadering
besproken en over een aantal vragen willen we tijdens dit bruismoment graag met u in
gesprek.

Gastvrijheid
Om de hoek van ons hofje in Zaltbommel, aan de overkant van de weg staat een moskee, naast de kerk, als goede buren.
In de ramadantijd was het er druk. Als ik op bed lag hoorde ik soms de geluiden van de
moskeegangers, niet te lang, mensenstemmen als een soort gekabbel van het water
van een beekje. Waarschijnlijk is tegen de bezoekers gezegd om toch vooral stil te zijn
voor buren zoals wij.
Vanuit onze kerk hebben we hartelijke contacten met onze moskee. Ik zit in een groepje dat de Burendagbarbecue voorbereidt en een jaarlijkse debatavond, dit jaar met als
thema ‘Lucht je hart’, over zorgen die mensen zich maken. Dit jaar herdenken we 50
jaar Marokkaanse migratie naar Nederland en dus ook naar de Bommelerwaard. De landelijke tentoonstelling over dit thema komt naar Zaltbommel en rond de komst hiervan
organiseren we ook allerlei activiteiten.
Tot onze verrassing werd er op de ochtend van het Suikerfeest gebeld aan onze deur en
die van onze buren: vanuit de moskee bood een jongeman met een stralende lach ons
een doosje met speciale Marokkaanse feestkoekjes aan.
’s Avonds was ik voor een bijeenkomst in Ordune. Daar werd op de deur van de huiskamer geklopt: onze medebewoner van Ordune, Abdi Salam, kwam langs met suikerfeestkoekjes voor ons allemaal.
Wat een warm gevoel geeft dat, als je mag delen in de vreugde van een ander, als iemand gastvrij zijn/haar hart voor je open zet.
Vanuit de kerk gingen de bloemen met goede wensen naar de moskee vanwege het
Suikerfeest.
Gepke Kerssen
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Onze vader, die in de hemel zijt.
Op 20 mei was de aftrap van een reeks bezinningsavonden rond het alom bekende gebed van het Onze
vader.
We hebben het misschien al wel duizenden keren gezegd/gebeden en vroeger in het rozenhoedje of rozenkrans werd het vaak zo snel gebeden, dat het niet
meer verstaanbaar was!
Het is goed om dit gebed eens wat nader te bekijken
en te ontdekken wat dit gebed nu voor jezelf betekent.
Samen met 16 mensen van onze gemeenschap kwamen
we samen in de huiskamer van Ordune.
We begonnen met een inleiding over de geschiedenis,
de taal en de opbouw van het Onze vader. We luisterden naar een lied, gezonden in de taal die Jezus
gesproken heeft (Aramees) en we keken naar de verschillende versies van het Onze vader in de Evangeliën.
Daarna werden we uitgenodigd om te denken over wie
‘Onze vader’ voor ons persoonlijk is. We konden één
of meerdere afbeeldingen kiezen uit tientallen foto’s
en prenten die lagen uitgestald over de tafels. Daarna
hebben we onze ideeën, gevoelens en gedachten gedeeld aan de hand van de afbeelding(en) die we hadden gekozen.
Het was duidelijk dat de benoeming van God als “Onze vader” voor iedereen verschillende
associaties en beelden oproept. Eigenlijk kun je zeggen dat we probeerden te omschrijven
wie God voor ons is.
In het tweede deel van de avond werd nader ingegaan over de zin ‘….die in de hemel zijt’.
Wat roept deze zin in ons op? Wat of waar is de hemel voor ons? We konden onze ideeën
hierover tekenen op grote rollen papier die over de tafels waren gelegd. Dat kon aan de
hand van een tekening of een paar woorden. Ook hierna was er weer een hele interessante
uitwisseling over hoe wij over de hemel denken, en daarmee verbonden kwam ook aan de
orde of we wel in een hemel/hiernamaals geloven.
Kortom: het was een zeer inspirerende avond en heel mooi om te zien hoe we door één
kleine regel uit het onze vader, zoveel persoonlijke en diepe overtuigingen met elkaar
konden delen.
Marian Veenker
BIJZONDERE MOMENTEN :
Op 19 mei is de 1e communie gedaan door:
Renzo Savelkouls
Indy Savelkouls
Deacon Meijs
Jayden Felicia
Rosalinde de Bikker
Sarah de Jong
Vannity van de Ven
We heten ze welkom in onze gemeenschap.
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ZIN in film

Hartenkreet

Op maandag 15 juli (19.00 uur) en woensdag
17 juli (14.00 uur) organiseert de werkroep
ZIN weer ZIN in film in de Verkadefabriek.
In het kader van het jaarthema bijzondere
mensen kijken we naar de film Tel Aviv on
Fire, een komedie die zich afspeelt in de harde werkelijkheid van het Arabisch-Israëlisch
conflict.
De klungelige 30-jarige Palestijn Salam werkt
bij de crew van de populaire Palestijnse
soapserie ‘Tel Aviv on Fire’, dat geproduceerd
wordt in Ramallah. Elke dag moet Salam door
een Israëli-checkpoint om op zijn werk in de
studio te komen.
Hij ontmoet de commandant daar, Assi, wiens
vrouw groot fan is van de show. Om indruk te
maken op zijn vrouw raakt Assi betrokken bij
het schrijven van de show.
Voor Salam werkt dit ook gunstig, want hij
krijgt al snel promotie. Maar de schrijfselen
van Assi beginnen al snel te botsen met die
van de financiers van de soapserie.

Elk blad ademt de boom van onze gemeenschap tot leven.

Kaarten zijn via www.verkadefabriek.nl te
bestellen

Een dubbele hartenkreet:
Wil eenieder die niet aan deze training
heeft deelgenomen, maar wel kan reanimeren en/of met een AED om kan gaan
dat doorgeven via info@sansalvatorgemeenschap.nl ter attentie van Yvette van
Hoeckel?
Ook als u dat al eerder gedaan heeft, is
het fijn als u dat nog een keer wilt doen.

Wat een mooie gedachte! Wat ben ik blij
dat ik een van die bladeren mag zijn. Wat
is het fijn deel uit te maken van een kerk
waar de mensen zich met hart en ziel voor
elkaar en de maatschappij inzetten.
Met hart voor de bezoekers van onze vieringen heeft het bestuur een paar jaar
geleden een AED aangeschaft. Daarnaast
stelt het ons in staat ons jaarlijks een reanimatietraining te volgen; een prachtig
initiatief waarvan mijn hart sneller gaat
kloppen.
Het groepje deelnemers aan de laatste
training bestond uit vijf mensen. Nu de
zomervakantie op handen is en lichaam
en geest wel wat ontspanning kunnen gebruiken, rijst meer dan anders de vraag of
er in de diensten wel altijd een van deze
mensen aanwezig is.

Verder een hartelijke uitnodiging voor
eenieder, om zich aan te melden voor de
volgende training.
De datum kunt u alvast in de agenda
noteren:
op 9 november bent u van harte welkom.
Hartegroeten,
Dorine Broekmeulen – van Tilburg
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Eten in Ordune
Een keer in de zes weken komen we met tien,
twaalf mensen bij elkaar voor een smakelijke en bovenal gezellige
maaltijd.
Ken je het nog niet?
Schrijf je gerust in en
weet je welkom.
De intekenlijst ligt altijd
twee weken van tevoren klaar op de tafel in
het halletje van Cello.
Namens de kookgroep,
Corrie Dansen

Vakantie-actie 2019

Intentieboek

De warme vakantiemaanden zijn weer aangebroken. Voor de scholen staat de zomervakantie
voor de deur.
Al vele jaren kan het Noodfonds Noord dankzij
uw steun mensen helpen om één dag iets van
een vakantiegevoel te ervaren.
Zij zouden daartoe anders niet de middelen
hebben, meestal al vele jaren niet. Daarom wil
het Noodfonds Noord ook in 2019 daar graag
voor gaan.
Wij weten dat onze San Salvator gemeenschap
dit streven een warm hart toedraagt.

Bij de ingang van de ruimte in Cello
ligt iedere week het intentieboek
klaar.
Hierin kan een kort of lang bericht
worden geschreven over allerlei
persoonlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan een dankwoord op
een herinnering.
Wat in dit intentieboek wordt opgeschreven krijgt in stilte aandacht
tijdens de voorbede.
Op deze manier nemen we deze
persoonlijke zaken mee in onze
voorbeden.

Doet u weer mee?
Dit zijn de gegevens:
Bankrekeningnummer NL23 INGB 0005 9626 81
t.n.v. Noodfonds SSiB
onder vermelding van Vakantie-actie.

Misschien heeft u ook een wens,
zorg of gedachte die u ons een
keer wilt toevertrouwen?
Het intentie boek is er voor ons
allemaal.
Met dank,
Frans Hoitink
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Bijzonder orgelconcert op 6 juli:
Nieuwe Registers

Dag van de kleine
geloofsgemeenschappen
9 november
Op zaterdag 9 november 2019 vindt de ontmoetingsdag voor kleine geloofsgemeenschappen plaats. Deze keer is de organisatie in handen van de Jonge Kerk in Roermond.
Het thema voor deze dag is ‘Delen, geven en
ontvangen’.
Vanaf 10.00 u zijn we welkom in Roermond. Het
programma start om 10:30 u. In de ochtend staan
drie sprekers op het programma.
De eerste spreker is Paul Wennekes. Hij heeft
internationaal onderzoek gedaan naar diverse
vormen van kleine geloofsgemeenschappen. Wat
kunnen wij daarvan leren met het oog op de toekomst?
Thomas Quartier, o.s.b. monnik van de Willibrordsabdij ‘De Slangenburg’ Doetinchem en
hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, gaat in op de waarde van spiritualiteit.
Juut Meijer, theologe en pastor van de Dominicusgemeente te Amsterdam, neemt ons mee in
het zoeken wat onze plaats in de maatschappij
en de wereld zou kunnen zijn.
Na de lunch is er in het middagprogramma, ruimte voor wederzijdse ontmoeting. Rond verschillende tafels worden stellingen besproken. Deze
ontmoetingsdag besluiten wij met een korte
Vesperdienst.
Noteer deze datum vast in uw agenda. We laten u in de volgende Salvatoriaan weten hoe u
zich voor deze dag kunt aanmelden.

Op 6 juli om 17.00 u. wordt er door de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch een
heel bijzonder orgelconcert georganiseerd
in de succesvolle serie “Muziek op Zaterdag” in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch
waarin orgelconcerten, evensongs en uitvoeringen van Bach-cantates elkaar afwisselen. Tijdens dit concert wordt het orgel
gecombineerd met piano en cello en treden
Gonny van der Maten (orgel), Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano) op.

Organiste Gonny van der Maten, celliste Doris
Hochscheid en pianist Frans van Ruth bundelen in dit project hun krachten. Naast bekend
duo-repertoire van J.S. Bach, R. Schumann
en M. de Falla klinken er voor de bijzondere combinatie van cello, piano en orgel twee
nieuwe composities van de hand van Rick van
Veldhuizen en Wouter van Belle.
Naast de al bijzondere combinatie van instrumenten is het concert ook nog eens vormgegeven in samenspel met regisseur Ganna
Veenhuysen waardoor alle overgangen een
vloeiend geheel vormen. De grenzen van een
“gewoon concert” worden opgezocht zonder
dat het muziektheater wordt. Het geheel
krijgt een dramaturgische vorm met etherische klanken en dansante ritmes!
De entree voor het concert bedraagt 10 euro
p.p., kinderen tot 15 jaar mogen gratis naar
binnen. Voor aanvang van het concert dat ongeveer een uur duurt, staat de koffie en thee
voor u klaar. U bent van harte welkom!
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Verweesd in de San Salvator
Al vanaf 1986 ben ik intensief betrokken bij de
San Salvator. De laatste jaren overvalt me regelmatig het gevoel dat ik er weinig meer te
zoeken heb. Lid zijn van de Cantorij is, merk
ik, nog vrijwel de enige reden dat ik naar de
vieringen kom. Dat heeft zeker te maken met
de uitstekende sfeer in de groep. Die is hartelijk en ontspannen en omzien naar elkaar is
vanzelfsprekend. Heel belangrijk!

ten waarom de gebruikte teksten, met name de
oud-testamentische, maar ook andere bij mij
niet overkwamen. Het werkte totaal niet.
Toen een voorgangster als antwoord gaf dat zij
het juist ‘een uitdaging’ vond om van ‘moeilijke’ teksten ‘iets te maken’ en het volgen van
‘het leesrooster’ een onaantastbaar uitgangspunt vond, heb ik die pogingen maar opgegeven.

Maar het doel waarvoor we als ‘Cantorij’ samenkomen boeit me ook onverminderd: we hebben
een flink aantal liederen waar ik van harte ‘ja’
tegen zeg. Andere grote winstpunten: we repeteren intensief en Peter-Paul heeft, behalve voor stemvorming en andere aspecten van
zijn vak als musicus, ook altijd aandacht voor
tekstbeleving.
We krijgen nooit de kans om ‘zomaar’ wat te
doen. Niet op de repetities en niet in de vieringen. Dat doet me oprecht goed. Steven en Marc
leveren als pianisten, muzikaal en toegewijd,
hun eigen bijdrage aan het geheel: Prachtig
toch?
Tijdens het zingen in de viering van 2 juni ‘zat
ik er bij enkele liederen flink naast’, terwijl ik
ze normaal uit mijn hoofd mee kan zingen.
Sorry, beste collega-zangers, en sorry, PeterPaul, dat ik je supergoede gehoor geteisterd
heb en ernstig afbreuk deed aan het geheel
waar we weer zo serieus aan gewerkt hadden!
Ik was erg afgeleid. Waarom? Misschien kwam
het door ideeën die zich opdrongen in verband
met de huidige stijl van vieren?
Ik herken me al geruime tijd niet meer in de
(meeste) vieringen. De kloof tussen de gebruikte lezingen, ook die van 2 juni, de daarop gebaseerde overwegingen en het leven zoals ik dat
ervaar, wordt steeds groter.
In het begin van ons ‘zelfstandige’ bestaan,
deed ik nog wel eens pogingen om te laten we-

Sinds enkele jaren ben ik weer lid van een leesgroep van Salvatorianen. De helft ervan heeft
een theologische opleiding, de andere helft is
‘gewoon’ intens geïnteresseerd in ‘eigentijds
geloof ‘. We hebben de afgelopen jaren boeiende boeken doorgewerkt en besproken. Sinds
enkele maanden zijn we bezig met: ‘God, iets
of niets?’ De postseculiere maatschappij tussen
geloof en ongeloof’, (2016) geschreven door
Taede Smedes, Dominicaan, godsdienstfilosoof
en theoloog. Het laatste hoofdstuk ‘Samen,
verzameld rond de lege plek’ geeft – voor mijeen hechte onderbouwing van het ‘verweesde’
gevoel dat ik al geruime tijd ervaar in de huidige San Salvator.
In de eerste hoofdstukken geeft Smedes cijfers
uit onderzoeken naar de verschuivingen in het
christelijk geloof in Nederland. In 1966 geloofde nog 47 % in een god die zich persoonlijk met
ieder mens bezighoudt. Dat percentage daalde
naar 33% in 1979, 24 % in 1996, 16 % in 2006 en
bij de laatste peiling in 2015 was het nog
11,5 %. Latere cijfers zijn niet bekend.
Overleven we als ‘San Salvator’? Ik hoop het.
Dat vraagt m.i wel dat we méér vanuit ‘nu’ en
vanuit ons ‘menselijk beleven’ gaan werken.
Ook in ons leeft immers authentiek geloof dat
vraagt om bezinning en bevestiging.
				
				Toos Verdonk

Oproep
We kregen een LP met liedjes van Adri Bosch en Karel
Huiskamp en we zijn nu op zoek naar iemand die deze LP
kan digitaliseren.
Bent u die persoon? Stuur een mailtje naar Franneke Hoeks
(sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl)
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						Agenda
Donderdag

4 juli		

Maandag

15 juli

  19.00 uur

  ZIN in film

  Verkadefabriek

Woensdag

17 juli

  14.00 uur

  ZIN in film

  Verkadefabriek

Woensdag

21 augustus   19.30 uur

Donderdag

29 augustus

Zondag

16 september  11.00 uur

Zondag

16 september na de viering Zin in ritme

Dinsdag

24 september  19.30 uur

Onze vader bijeenkomst 4   Ordune

Zondag

29 september  12.15 uur

bruismiddag `

   Cello

Donderdag

10 oktober      19.30 uur

adviesraad

   Ordune

Zaterdag  

19.30 uur

19.30 uur

adviesraad			

Ordune

  Onze vader bijeenkomst 3  Ordune
adviesraad			
  kinderkerk

Ordune
   Cello

             Cello

9 november Ontmoetingsdag kleine geloofsgemeenschappen in Roermond

Woensdag

13 november   19.30 uur

Onze Vader bijeenkomst 5   Ordune

Donderdag

28 november   19.30 uur

adviesraad

   Ordune

Verloop kledinginzameling voor Cordaid/Mensen in nood
op Paaszaterdag!!
Tot nu toe was deze actie in Cello, maar kort voor
de voorbereiding van de activiteiten kreeg ik het
verzoek van een bestuurslid om de inzameling bij
de ingang van onze vestiging in Ordune te houden.
Na enige aarzeling kon ik daarmee instemmen.
Mijn medehelpers eveneens.
Op de geplande dag bleek alles goed afgesproken
te zijn en was er zelfs al koffie/thee gezet.
Het was mooi weer zodat we buiten voor de ingang
konden zitten. Een tafel en stoelen waren voor enkelen een uitnodiging om bij te praten.
Er kwamen o.a. enkele Orthenaren die nog graag
terug wilden komen op de beslissing om uit het
kerkgebouw te vertrekken.
Intussen werden er zakken met kleding en schoeisel
afgegeven hetgeen resulteerde in totaal 40 colli.
Waarom dit uitvoerige verslag: de indruk van
onze werkgroep was dat we door deze actie een
goede indruk maakten op de bewoners van Ordune en dat naar buiten opviel dat we ook
duidelijk aanwezig waren in Orthen.
Frans Hoitink
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Spectaculaire orgelmuziek tijdens concert op 20 juli
Op 20 juli om 17.00 u. wordt er door de
Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch
opnieuw een orgelconcert georganiseerd in de
succesvolle serie “Muziek op Zaterdag” in de
Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch waarin
orgelconcerten, evensongs en uitvoeringen
van Bach-cantates elkaar afwisselen.
De vaste organist van de Grote Kerk, Jamie de
Goei, zal het historische Bätz-orgel in al haar
monumentaliteit laten klinken.
Jamie de Goei studeerde orgel en kerkmuziek
aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.
Zijn docenten waren Reitze Smits voor orgel
en Bernard Winsemius voor improvisatie.
Tijdens zijn studie volgde Jamie masterclasses
bij Charles de Wolff en aan het Parijse Conservatoire National Supérieur de Musique bij
Olivier Latry en Hans-Ola Ericsson. Recent
volgde Jamie een masterclass in improvisatie
bij de bekende Franse organist-componist-improvisator Thiery Escaich.
Met succes deed Jamie mee aan concoursen
voor interpretatie en compositie.
Sinds 2012 is Jamie de vaste organist van de
Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch waar hij sindsdien ook 3 solo-cd’s opnam.
Eind 2018 verscheen een nieuwe cd waarop Jamie – samen met Capella Brabant o.l.v. Marc
Versteeg – de resterende orgels van Matteus
de Crane in Est, Batenburg en Waspik opnam.

Het programma voor het orgelconcert op 20
juli mag met recht spectaculair genoemd worden: tot klinken komen o.a. het virtuoze Präludium über B.A.C.H. van Franz Liszt en het symfonische Troisième Choral van Cesar Franck.
Daarnaast klinken ook nog andere werken van
Franck en de, in de tweede wereldoorlog gestorven, componist Jehan Alain, broer van de
wereldberoemde organiste Marie-Claire Alain
die op haar beurt een groot pleitbezorger was
van de muziek van haar broer.
De entree voor het concert bedraagt 10 euro
per persoon, kinderen tot 15 jaar mogen gratis naar binnen. Voor aanvang van het concert
dat ongeveer een uur duurt, staat de koffie en
thee voor u klaar.
U bent van harte welkom!

Ton en Gepke
gaan de groep Wereldwijd verlaten.
We zoeken mensen met hart voor mensen
die het moeilijk hebben elders in de wereld.
Spreek één van ons aan als je vragen hebt,
kom meedraaien en laat je je aansteken
door het enthousiasme van de groep.
Je krijgt veel terug
voor je inzet.
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Omgaan met rouw en verlies
Sinds een klein jaar heeft Humanitas Den Bosch haar thuisbasis in Orthen.
Vanuit de aandacht voor eenzaamheid liepen er informele contacten met deze organisatie.
Een paar maanden geleden raakte ik aan de praat met de voorzitter. Humanitas doet veel
zinvolle dingen in onze stad als het gaat om schuldhulpverlening en eenzaamheid.
In hun activiteiten merken zij dat mensen soms kampen met onverwerkt verlies.
Er zijn nu plannen om te kijken hoe we binnen ’s-Hertogenbosch een netwerk van
vrijwilligers kunnen opzetten die deskundig zijn op het gebied van verlieservaringen.
Vanuit de verschillende kerken is er op dit vlak ook de nodige ervaring. Als San Salvator
en als Beraad van Kerken denken we graag mee over deze ontwikkeling.
Er is natuurlijk een linkje gelegd met onze rouwgroep
Franneke Hoeks

Welkom
ORDUNE
Op de maandag, woensdag en vrijdag staat de
koffie voor u klaar.
Tussen 9.30 u. en 11.00 u. bent u van harte
welkom op Ordune, Schaarhuispad 131
(ingang aan de Ketsheuvel)

		Op vakantie

Ook de leden van het pastoraatsteam gaan vakantie houden. Ard Nieuwenbroek is van 12 juni
tot en met 9 juli afwezig en Franneke Hoeks is
van 10 juli tot en met 13 augustus op
vakantie.

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 MAANDAG, WOENSDAG
en VRIJDAG 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 8 september 2019
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