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deSalvatoriaan
Elk blad ademt de boom tot leven
GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap 
verbonden in liefde 
het leven vierend

Voor u ligt de 50ste Salvatoriaan, een nieuwsbrief met een gouden randje 

dus. Ik bladerde even terug naar oude Salvatorianen. Wat opvalt is dat 

onze nieuwsbrieven in de loop van de tijd meer volume hebben gekregen. 

Dat is een hoopvol teken. Als geloofsgemeenschap hebben we veel zaken 

die we willen delen met elkaar.  Dat geeft deze pastor moed! Hoe mooi is 

het dat mensen in de pen klimmen om woorden te geven aan wat hen 

bezighoudt.  

Deze maand vindt de Algemene Ledenvergadering van San Salvator in 

Beweging plaats. Een moment waarop over toekomst van San Salvator 

wordt gesproken. Dat gaat over de toekomst op de lange termijn, maar 

ook heel concreet over de invulling van de zondagse vieringen in 2020.                                                  

                             >>>    

Salvatoriaan
ste

Toekomst
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                              >>> 
Afgelopen jaar stond in het teken van het Onze Vader. Op vijf bezinningsavonden gin-
gen we op ontdekkingsreis. We spraken met elkaar over wat dit oude gebed ons van-
daag de dag te zeggen heeft. Als u deze nieuwsbrief leest, hebben we de laatste avond 
achter de rug. De afsluitende regels van het gebed spreken over koninkrijk, kracht, 
heerlijkheid en eeuwigheid: woorden die bij God horen. Ik hoor deze slotbede als een 
oproep om toekomst zo vorm te geven dat er ruimte is voor mensen en aarde. 
Nadenken over de toekomst is iets vreemds. Toekomst is nooit helemaal te plannen en 
blijft altijd een beetje gissen. Toch is het belangrijk om te denken en te dromen over 
de toekomst. Daardoor zijn we beter in staat om onze koers te bepalen in het hier en 
nu.
Franneke Hoeks

Ton de Coster heeft zich aangemeld als nieuw 
redactielid. Ton is regelmatig te vinden in de 
zaterdagavondvieringen. Fijn dat we hem in 
de redactie mogen verwelkomen. U leest in 
deze Salvatoriaan een artikel van zijn hand. 
Hij schreef een mooi stuk over de 
‘coming-out-week’ in Den Bosch.  
Ook Marian Veenker heeft aangegeven mee te 
willen helpen met het beheren van het mail-
adres van de Salvatoriaan en het verzamelen 
van de kopij. We zijn blij met deze nieuwe 
mensen. Met deze 50ste nieuwsbrief nemen 
we afscheid van Ton van Iersel. Sinds 2014 
maakte zij deel uit van de redactie. 
De rubriek Wereldwijdweb met allerlei we-
tenswaardige zaken uit alle windstreken van 
de aarde werd door haar verzorgd. 
Dank je wel Ton!    Franneke Hoeks

v.l.n.r. Ton de Coster, Vincent Elemans, Marian Veenker,  
 Marga vd Koevering, Franneke Hoeks

Veranderingen in de redactie

Weer terug van Gambia. Wat komt er dan 
op je pad? Door Gepke Kersen ben ik hier 
terecht gekomen en ben ik inmiddels gast-
vrouw, wat ik heel erg leuk vind. Toen ik 
hier voor de eerste keer kwam, werd ons 
een lunch aangeboden en zat Fiet Vreeburg 
tegenover mij. Zij bleek de lerares te zijn 
geweest van mijn helaas te vroeg overleden 
man Lamin Ceesay. 
Met Mieke Schrieks een onderdeel van Santi-
ago de Compostella gelopen. Toen ik in 2010 

met een vriendin naar Gambia ging, ont-
moette ik mijn lieve man. Inmiddels bijna 
10 jaar verder is er van alles gebeurd!  

Dat ik als blanke (toubab) tussen de locale 
bevolking woon bij familie is heel bijzonder, 
want je ziet hier niet één toerist! Velen van 
u zullen wel ‘ns buiten Europa zijn geweest 
en weten dan ook dat er veel verschillen 
tussen de culturen zijn. 
>>>

WE KUNNEN NIET IEDEREEN HELPEN, 
MAAR IEDEREEN KAN IEMAND HELPEN.
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Vaak denk ik dat wij niet meer kunnen leven 
zoals zij: water halen om eten voor te berei-
den waarmee ze uren bezig zijn en alles in 
één pan!! 
Douchen, de was en afwas met koud water.
‘s Morgens niet even snel een kopje koffie 
maken, vaak geen stroom; zonder eten van 
huis; onderweg kopen ze van dames die thuis 
saus maken met wat vlees en ui om te verko-
pen; voor elk wissewasje naar het winkeltje 
waar de verkoper achter een tralie zijn goed 
verkoopt; ze hebben geen koelkast om wat 
te bewaren! 
Ze zijn in zoveel dingen anders dan wij, 
rustig en relaxed. Wij vinden dat ze dan lui 
zijn. Deze keer wás het bloedheet en flink 
peentjes zweten, wat niet prettig was! De 
familieband is héél sterk, ze zorgen voor 
elkaar! Ze vragen niets, zijn blij met wat ze 
krijgen. Ze koesteren wat ze hebben al is 
dat dan met weinig of niets. Als ik er ben ga 
ik vaak inkopen doen voor de familie, zoals 
een zak rijst, 10 liter olie, zak uien, vlees 
wat ze bijna nooit eten, te duur. Een blikje 
frisdrank is een traktatie. Vanuit Nederland 
breng ik onze stroopwafels en nougat mee. 
Dat is een FEEST!!! 
Het is ook een feest dat ik twee zusjes spon-
sor, zodat zij naar school kunnen. Zij willen 
in de toekomst OK-zuster en dokter worden. 
Zij willen andere mensen helpen want ge-
zondheid is heel belangrijk. Een vriendin van 
mij sponsort een nichtje van mijn man.

Als ik vraag: ‘Wat kan ik nu voor jullie bete-
kenen? Ik heb nog wat sponsorgeld ter be-
schikking. Watervoorziening of stroom?  
Beide realiseren is voor mij te veel. Voorkeur 
gaat uit naar stroom, zodat ze licht hebben 
in huis.  

Moet je voorstellen dat er alleen licht van 
een zaklampje is! Terwijl wij vaak een of 
meerdere schemerlampen aan hebben. Wij 
kunnen bijna niet meer voorstellen hoe pri-
mitief zij nog leven. We kunnen nu een zon-
nepaneel aanschaffen, (zon is gratis) zodat 
ze in de avond licht hebben. 
Zij blij, ik blij door te kunnen delen en 
blije mensen te zien die zo dankbaar zijn 
dat je dit allemaal voor hen doet!
Zo ook ons jaarlijks uitje: naar het strand 
met de familie. Zij komen daar nooit, alleen 
als ik er ben. Ze kunnen niet zwemmen en 
zijn dan ook bang voor de grote zee en de 
grote golven. Ik neem lekker eten en drin-
ken mee en hier genieten zij van en praten 
er nog heel lang over. Zulke blije koppies!  
Graag delen van wat ik heb. Wat heb ik aan 
een mooi huis voor mij alleen, ik kan kopen 
wat ik wil, leuke dingen doen, ik heb geluk-
kig goed werk! Ook mijn gezondheid heb ik 
tot nu toe mee… Laat het voor de familie 
één keer in het jaar twee speciale weken 
zijn? Laat me voor een keer de Goede Sint 
zijn en dat ook mede door de sponsors!!!
Velen onder ons zijn alleen, wat niet altijd 
fijn is. Of nog sa-
men, wat een Gods 
geschenk! In de 
dienst van zondag 
3 november, kwam 
deze tekst voor: 
‘Het goede dat je 
in je leven ontmoet 
en ontvangt, ont-
houden, bewaren, 
koesteren. Het goe-
de dat je voor een 
ander doet, die zal 
het onthouden. 
Misschien niet ieder ander, maar wel eens 
iemand. 
En dat verandert onze wereld, ‘beetje bij 
beetje’. 
Laten we er voor elkaar zijn, voor mij 
door mensen in Gambia, voor ons  als zo’n 
verrijking. ‘Wij kunnen van hen leren’, zeg 
ik nog steeds!!
Mijn dank voor uw aandacht voor het le-
zen van mijn ervaring in Gambia.

Bernadette van Eeuwijk ( gastvrouw )
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Op zondag 24 november zal Theo Hofland voorgaan in de viering. 
Theo is niet nieuw in onze gemeenschap. Hij is al zo’n twee jaar 
weer lid van Melodiek. Wéér, ja, want in de jaren negentig was hij 
ook al 10 jaar lid van dit koor. De afgelopen jaren was Theo werk-
zaam als Geestelijk Verzorger of ‘Pastor’ bij de zusters van JMJ in 
Heeswijk. Daarvoor werkte hij 26 jaar als docent levensbeschouwing 
en filosofie op een middelbare school. 
Sinds begin van dit jaar is Theo met pensioen. Als Melodiek hebben 
we een enkele keer gezongen in Heeswijk. Zelf was ik daar jammer genoeg niet bij. 
Maar verschillende Melodiekers zeiden mij: ‘Je zou Theo eens moeten vragen voor een 
San Salvator-viering.’ Zo gezegd zo gedaan. Op 24 november kunt u allemaal kennisma-
ken met Theo Hofland. Hij gaat dan als gastvoorganger voor. Als de samenwerking goed 
bevalt zien we hem volgend jaar terug. 
Theo heeft ook aangegeven dat hij wil gaan meedenken in het voorgangersoverleg.
Franneke Hoeks

Beste Salvatorianen,

Ik ben nu ongeveer anderhalf jaar weg uit het 
pastorale team van de San Salvator-geloofsgemeen-
schap. Een goed moment om even van me te laten 
horen. 
Om maar met het beantwoorden van ‘de grote 
vraag’ te beginnen: het gaat bijzonder goed met 
me. Ik heb een mooie plek gevonden – of heeft 
deze plek mij gevonden? Dat is altijd de vraag bij 
verrassingen die in een mensenleven kunnen voor-
komen… Hoe dan ook, ik voel me een bevoorrecht 
mens.

En ik ben jullie niet vergeten. Het is de unieke geschiedenis van de mensen die de 
San Salvator kleuren die me is bij gebleven.
Ik merk nu dat ik beter gedij in de plattelandsdorpen rondom Wijchen. Ik kan mijn vleu-
gels uitslaan. Wat wil een mens nog meer? Toch zou ik de dienstbetrekking in de 
San Salvator niet hebben willen missen. De unieke signatuur van jullie geloofsgemeen-
schap heeft mij meer gebracht dan ik vorig jaar dacht: mede daardoor heb ik me het 
pastorale vak aan de basis beter eigen kunnen maken. En ik heb door jullie geleerd 
waar mijn kracht ligt: actief zijn tussen de mensen met kleinschalige activiteiten. 

Nogmaals bedankt voor wat ik heb mogen leren in ’s-Hertogenbosch en wie weet tot 
ziens! (Ben nog steeds lid van de San Salvator maar heb weinig weekenden echt vrij om 
even bij te buurten. Maar wie weet, zie je mij zomaar ineens weer eens verschijnen…)

Hartelijke groeten,
Pastoraal werker Jack Steeghs    

Hoe gaat het met Jack?

‘Nieuw’ gezicht
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San Salvator en de diaconie
Op zondag 27 oktober bleven 25 Salvatorianen wat langer in Cello om met elkaar in 
gesprek te gaan over diaconie. Wat doen wij als San Salvator op dit vlak? 
Waar liggen wensen en mogelijkheden?
Vier mensen uit de gemeenschap vertelden die middag iets over hun diaconale 
activiteiten. 
 Fiet Vreeburg 
Ik heb mensen gevraagd waar zij aan moesten denken bij het woordje diaconie. Mensen 
helpen kwam vaak naar voren. Vanouds helpen mensen elkaar helpen: ‘De moraal is ouder 
dan de mens’, kreeg ik ook door van iemand. Voor mij is iets voor een ander doen iets na-
tuurlijks. Ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen. Misschien komt het ook omdat 
ik de hongerwinter heb meegemaakt. Wat er aan voedsel was werd gedeeld met elkaar. 
Ik was altijd betrokken bij scouting en jeugdwerk en ben nu actief in het vluchtelingen-
werk. Ik doe mijn werk niet vanuit de San Salvator of vanuit de inspiratie van Jezus. 
Ik denk er niet over na. Het is iets wat voor mij hoort bij wie ik ben. Voor mij is iets voor 
een ander doen nooit een opgave geweest. Ik beleef zelf ontzettend veel plezier aan wat 
ik doe. Het is een ‘win-win’ situatie. Het leuke is vaak dat je het samen met anderen 
doet. Dat geeft ook inspiratie en zorgt voor verbinding.’

 Jan Wijgers 
‘Ik doe mijn hele leven al vrijwilligers werk. Dat is voor mij vanzelfsprekend. Ik heb dat 
van huis uit meegekregen. Binnen de San Salvator hebben we het Noodfonds. Via maat-
schappelijk werk krijgt het noodfonds vragen om financiële steun. Vaak zijn dat schrijnen-
de gevallen. Het is mooi dat we op deze manier als gemeenschap toch een (klein) verschil 
kunnen maken in levens van mensen. Ik moet dan denken aan de zin “wat je voor de min-
ste der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. ”’

Niek Habraken 
Was wegens ziekte verhinderd. We lazen dit stukje 
voor uit een interview met Niek.(Zie hiernaast.) 

Maria Hoitink: 
‘Voor mij is het simpel: je doet iets voor een ander. 
De kerstactie is voor mij een mooi voorbeeld. Dat is 
een materiële/financiële ondersteuning, maar geeft 
mensen ook het gevoel dat ze gezien worden. In het 
project van ‘Samen Leven is Samen Delen’ brengen 
we een dag in de week kwetsbare ouderen uit Or-
then bij elkaar in Ordune. Huisartsen en wijkver-
pleegkundigen hebben de mensen aangedragen. Met 
twaalf vrijwilligers zorgen we dat ze op donderdag 
met elkaar een leuke dag hebben. Het is mooi om te 
merken dat deze zes ook op andere dagen contact 
met elkaar hebben. Zo wordt de eenzaamheid door-
broken. Er zijn veel mensen van San Salvator bij dit 
project betrokken. We worden allemaal ouder zijn 
en op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor mij is het 
persoonlijke contact belangrijk. Het moet (en mag) 
ook gewoon leuk zijn voor jezelf.’    >>>
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Na deze verhalen was er ruimte om met 
elkaar in gesprek te gaan over wat voor ons 
als gemeenschap belangrijk is als het gaat 
om diaconie. Daarna werden gedachten en 
inzichten met elkaar gedeeld.

Diaconie is een wezenlijk onderdeel van 
kerk-zijn.‘Zonder diaconie zijn we geen 
geloofsgemeenschap’,zei iemand. 
Diaconie is de verbinding van een geloofsge-
meenschap met de samenleving. 

Er gebeurt binnen San Salvator het nodige 
aan diaconie. Een deel van onze maatschap-
pelijke betrokkenheid gebeurt expliciet 
vanuit de San Salvator. 
We hebben een noodfonds, de kerstactie, 
de vakantieactie en richten onze blik over 
de grenzen met een jaarlijks vastenproject. 

Lang niet alle (nieuwe) leden zijn op de 
hoogte van deze activiteiten. Het zou goed 
zijn om regelmatig aandacht aan deze initi-
atieven te besteden! 

Veel betrokkenheid vindt echter ook plaats 
op persoonlijke titel. Er zijn heel veel 
Salvatorianen die actief zijn in projecten in 
de stad. Dat weten we vaak niet van elkaar. 
Het zou mooi zijn als we een manier vinden 
om dit op een of andere manier in kaart te 
brengen. 

Op deze manier zou er een wisselwerking 
kunnen ontstaan en houden we als gemeen-
schap zicht op wat er in de samenleving 
speelt.

In het gesprek komt naar voren dat het 
belangrijk en leuk is om zaken samen op te 
pakken.
Diaconale betrokkenheid kan ook zichtbaar 
worden door van je te laten horen als het 
gaat om maatschappelijke thema’s.  
Dat zouden we als geloofsgemeenschap mis-
schien ook wat meer mogen doen.

De zorg die we hebben voor leden van onze 
gemeenschap is belangrijk. Dit is ook een 
stukje diaconie, maar we vinden het be-
langrijk dat we in onze diaconale activitei-
ten onze blik ook blijven richten op mensen 
en thema’s buiten onze eigen gemeenschap.
Op dit moment is duurzaamheid en aan-
dacht voor de schepping een belangrijk 
maatschappelijk thema. Daar willen we ook 
binnen San Salvator aandacht aan schenken. 

We nemen de suggesties die tij-
dens dit bruismoment kwamen bo-
vendrijven mee. San Salvator is 
en blijft een gemeenschap die oog 
heeft voor de wereld om haar heen!

    Franneke Hoeks 

DIACONIE 
IS EEN WEZENLIJK 
ONDERDEEL VAN 

KERK-ZIJN

In gesprek over Diaconie
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WERELDWIJD -WEB

WERELDWIJD snuffelde in sites en nieuwsbrieven van over de gehele wereld 
naar feiten, meningen en ervaringen van mensen, groepen of organisaties die 
interessant, leuk, triest of juist bemoedigend zijn, maar die soms de kranten-
koppen niet halen.

 De Nigeriaanse weduwen spannen rechtszaak aan tegen Shell
Vier Nigeriaanse weduwen van leiders van de Ogonistam hebben begin oktober voor 
de rechtbank in Den Haag Shell beschuldigd van omkoping van getuigen bij het pro-
ces tegen hun mannen in 1985 en daarmee van medeverantwoordelijkheid aan de 
executie van de ‘Ogoni 9’.  
De negen mannen waren opgekomen voor de rechten van de Ogoni en hadden 
geprotesteerd tegen de vervuiling van hun leefomgeving door de activiteiten van 
Shell. Zij werden samen met Kan Sharo Wiwa in 1990 ten onrechte schuldig bevon-
den aan oproepen tot moord. 
In de Haagse rechtbank werden getuigen gehoord die zeiden dat ze destijds mede 
door Shell waren omgekocht om valse verklaringen af te leggen Met deze rechts-
zaak wordt Shell ter verantwoording geroepen voor de rol die het bedrijf speelde in 
de mensenrechtenschendingen in de Niger-delta in de jaren ‘90. Het proces wordt 
in februari 2020 voortgezet. 
Bron: Amnesty International en NRC 08-10-2019 In AEN

Aantal christenen in de Verenigde Staten neemt sterk af
Het onderzoeksinstituut PEW constateert dat er in de VS tijdens het laatste decen-
nium een sterke daling van het aantal christenen heeft plaats gevonden. In 2009 
noemde nog 77% van de Amerikanen zich christen. In 2019 slechts 65%. Het percen-
tage mensen dat zich niet- gelovig noemt (de ‘religious none’) steeg van 17% naar 
26%.
Degenen die zich nog wel christen noemen nemen overigens ook steeds minder deel 
aan de zondagse vieringen.
De onderzoekers wijten de daling van het aantal gelovigen aan het feit dat de 
sociale druk om deel uit te maken van een geloofsgemeenschap minder is gewor-
den. Het seksuele misbruik binnen de katholieke kerk en de traditionele opvattin-
gen van de kerken over seksualiteit en gender spelen een grote rol. 
Daarnaast schijnt ook de onvrede over de conservatieve politiek, die sterke 
banden onderhoudt met (evangelisch) christelijke kerken van invloed te zijn op de 
kerkverlating. De ‘religious none’ hebben liberale opvattingen en zijn vooral te vin-
den binnen de Democratische Partij. 
Bron: PEW, oktober 2019

Je wilt iets kopen, maar je bent LHBT
Ondanks het feit dat de secularisatie in de VS toeneemt meent toch 30% van de be-
volking dat kleine bedrijven diensten aan lesbiennes en homo’s mogen weigeren, als 
dat strijdig is met hun religieuze opvattingen. In 2014 was dat percentage nog 16%.
Die verschuiving vindt men binnen alle groepen van de samenleving, hoewel er op-
merkelijke verschillen zijn.
Zo deelt maar 26 % van de vrouwen deze opvatting tegen 34% van de mannen. 
Van de senioren keurt 39% deze houding goed, maar bij de jongeren is het percen-
tage toch nog altijd 26%. Het percentage witte Amerikanen dat deze opvattingen 
deelt verdubbelde de afgelopen vijf jaar van 16% naar 33%.  
         
           >>>

NIGERIA

USA
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Van de niet–witte Amerikanen staat ‘maar’24% achter deze opvatting, Het is opvallend dat de 
hoogte van de opleiding nauwelijks verschil uitmaakt. Zowel bij hoog- als bij laag-
opgeleiden steeg het percentage.
Binnen de religieuze denominaties komen de meeste weigeringen uit de witte protestantse 
hoek. Katholieken en niet- witte protestanten zijn milder in hun oordeel.
Overigens komen dezelfde opvattingen met betrekking tot het weigeren van diensten -zij het 
in mindere mate- ook voor ten aanzien van atheïsten, joden en moslims.
Bron: Public Religion Institute, oktober 2019

Coming-Out-week

Sinds enkele jaren is 11 oktober ‘Coming-
Out’-dag, ook in Regenboogstad ‘s-Herto-
genbosch, een van de ‘koploper-gemeen-
ten’. Het gaat erom, dat 
iedereen iedere dag zichzelf moet kunnen 
zijn, ook lesbiennes, homo’s, biseksuelen, 
transgenders en intersekse-personen (lhbti). 
Ze mogen ervoor 
uitkomen, ‘uit de kast komen’, zich laten 
zien. Maar omdat dat niet vanzelf gaat, 
moet er actie ondernomen worden, al is het 
maar één dag of één week per jaar.

De actiegroep ‘Iedereen mag zoenen’ lanceerde in de regio Noordoost-Brabant 
een poster-campagne om mensen d.m.v. afbeeldingen in de openbare ruimte 
toch maar eens te laten wennen aan zoenende lhbti-koppels, op straat, op 
school, bij de sportclub en in de kroeg. 
Er was op zaterdag 5 oktober een Regenboogviering in de Stadskloosterkerk. 
Op 8 oktober werd de regenboogvlag gehesen bij zorgcentrum Nieuweha-
gen. Op 9 oktober werd een regenboogbankje (‘Hier is plaats voor iedereen’) 
naar ontwerp van Dylan van de Wal, winnaar van de Jheronimus Bosch Award, 
onthuld op de Wilhelminabrug, hoek Van der Does de Willeboissingel. Op 11 
oktober was er op het Stadhuis een Coming-Out ontbijtbijeenkomst met wet-
houder Mike van der Geld (D66), waarbij de regenboogvlag werd 
gehesen. 
En op diezelfde vrijdag was er ‘s middags een Coming-Out-borrel van de lhb-
ti-belangenorganisatie COC, in het Sint-Jansbolwerk aan de Dommel.Aan de 
overkant van het bolwerk staat het kloostercomplex van de Kapucijnen (uit 
1898). Het is in de zomer van 2018 overgedragen aan de Franciscaanse Be-
weging, waartoe naast Franciscanen ook Kapucijnen, Clarissen en leden van 
de (seculiere) Derde Orde behoren. Het klooster kreeg een nieuwe naam: 
San Damiano (naar het middeleeuwse kerkje en klooster in Assisi) en het Der-
de-Ordehuis (uit 1936) werd onlangs grondig opgeknapt 
en heet nu het Franciscushuis.  >>>
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Twee ‘tickets to diversity’:

‘Om blij van te worden, dat eindelijk ook de kerk de rijkdom heeft ontdekt van 
het verschillend zijn. Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.’
‘Ik wens dat je je eigen geluk mag vinden en in je dromen mag blijven geloven.’

>>>

De Regenboogviering had als thema ‘All inclusive’. Aan het begin kreeg iedereen een ‘ticket 
to diversity’, om er een bestemming, wens of droom op te schrijven en die later met een 
ander te delen [* zie kader]. De oecumenische viering werd geleid door gardiaan (klooster-
overste) Hans van Bemmel, dominee Erica Scheenstra (PKN), plebaan Vincent Blom (RKK) 
en pastor Franneke Hoeks (SSIB). Muzikaal werkten mee: ons eigen liturgisch koor Melodiek 
o.l.v. Hans Waegemakers, met Coby Wagemans aan de piano, en de zangeres Yente van 
Hulst, die o.m. ‘The rose’ zong. 
Er werd gelezen uit Genesis 9: 8-14 (‘de regenboog is een teken van Gods verbond met de 
mensen’), en Kolossenzen 3: 12-15 (‘de liefde bindt u tot een volmaakte eenheid’). 
Ds. Scheenstra verbond in haar overweging de redding uit de zondvloed door de ark van 
Noach met de coming-out die het begin van een nieuw leven betekent voor elke openlijke 
lhbti’er. Zeven mensen uit de lhbti-gemeenschap spraken een voorbede uit en staken 
kaarsen aan in de regenboogkleuren. 
Na de viering was iedereen welkom in het Franciscushuis voor een drankje en een hapje. Het 
was een sfeervol en hartverwarmend begin van de coming-out-week.

Ton de Coster (met dank aan BosschRoze en Bastion Oranje)
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We kennen elkaar niet. Dat is het mooie van 
de dag van de dialoog: eten met mensen die 
je niet kent en vervolgens een goed gesprek 
te voeren. Dit jaar is het thema van de Bos-
sche dag van de vrijheid. 
Dat woord doet ons denken aan momenten 
waarop je je echt vrij voelde. Vakantie bij-
voorbeeld: genieten van natuur, even los van 
het moeten van alledag.  Aan tafel beseffen 
we dat we een gezegende groep mensen 
zijn. We zijn allemaal in vrijheid opgegroeid. 
Iemand zei: ‘dat woord maakt me blij én ver-
drietig. Blij omdat het mooi en kostbaar is 
en verdrietig omdat er op zoveel plekken 
oorlog en onvrijheid is.’ We komen erachter 
dat vrijheid een ingewikkeld woord is. Mijn 
vrijheid kan de vrijheid van een ander in de 
weg staan. 
Niet alles kan en vrijheid heeft grenzen. Bij 
vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Vroeger 
waren er leefregels die door kerk, familie of 
politieke zuil werden aangegeven. Als je in 
die leefregels meekon gaf dat ook een be-
paalde vrijheid. Nu moet iedereen zelf alles 
bepalen. Dat lijkt vrijheid, maar is het dat 
ook?  
Als we ons een stad vol vrijheid voorstel-
len dan zien we mensen met ruimte en tijd. 

Mensen met rust, die elkaar zien en voor el-
kaar willen zorgen. We voelen ons allemaal 
verbonden met Den Bosch en merken dat er 
altijd iets te doen is in het centrum. Dat pro-
moten van de stad is mooi, maar wij zouden 
het nog veel mooier vinden als het centrum 
van de stad ook een plek kan zijn waar men-
sen de rust vinden om er voor elkaar te zijn.  
We zouden graag zien dat de gemeente in 
kleinschalige initiatieven investeert. Initia-
tieven die stad tot rust laten komen en leef-
baar houden. 
Om vrij te zijn is veiligheid nodig.  We dro-
men van een stad die niet alleen een mooi 
centrum heeft, maar ook mooie, inspireren-
de plekken in de wijken. Veilige en creatieve 
speelplekken voor kinderen bijvoorbeeld. 
We geloven dat schoonheid bijdraagt aan 
veiligheid en welbevinden van mensen. 
Veiligheid is ook een betaalbare plek om te 
wonen. Kleine, betaalbare woningen dragen 
bij aan de vrijheid van jonge mensen die nu 
vaak geen zelfstandige woonplek kunnen vin-
den.
We zouden meer vrijmoedigheid vanuit de 
gemeente willen aanmoedigen. Niet alles 
hoeft bij voorbaat in plannen en blauwdruk-
ken te worden vastgelegd. Schep ruimte voor 
vernieuwing en durf het maar te laten ge-
beuren! Ook dat is vrijheid.

Vrijheid heeft voor ons ook te maken met 
meer contact tussen mensen. Soms is digita-
le communicatie handig, maar laat ons nooit 
vergeten dat ontmoetingen van mens tot 
mens van onschatbare waarde zijn. 
      >>>
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worstenbroodjes

Voor de kerstdagen gaat Maarten Maas weer worsten-
broodjes bakken. De bestelformulieren liggen binnen-
kort in Cello. 
De worstenbroodjes zijn op zondag 22 december 

tegen betaling (graag gepast) af te halen in Cello. Zes worsten- of saucijzenbrood-
jes. 
Kosten € 5. Broodjes die niet opgehaald worden, worden wel in rekening gebracht. 
De opbrengst komt ten goede aan de San Salvator gemeenschap. 

 eerste communie

We hebben vijf kinderen die in mei hun eerste communie gaan doen. Superleuk. 
In januari gaan kinderen en ouders beginnen met de voorbereidingen. 
In zes bijeenkomsten gaan we met elkaar ontdekken wat geloven, kerk en com-
munie allemaal betekenen. 

>>>
Er gebeuren heel veel mooie dingen in deze 
stad. In de Bossche Omroep staat een over-
zicht, maar daar staat lang niet alles in. Wat 
zou het mooi zijn als er platform zou zijn 
waar activiteiten gedeeld kunnen worden.
Als laatste in dit verslag: een hele praktische 
tip die we graag met anderen delen. Laten 
we lachen naar mensen die we op straat te-
genkomen. Vriendelijk lachen. 
Ervaring leert dat iedere lach een lach bij 

een ander teweegbrengt. Er werd geopperd 
om een ‘Bossche dag van de lach’ uit te roe-
pen. Vanuit onze tafel gaan  we daar niet op 
wachten. We starten hier en nu met lachen 
naar anderen. We hopen dat meer mensen dit 
oppakken en dat we over een tijdje merken 
dat er veel en vriendelijk gelachen wordt in 
deze stad. 

  Franneke Hoeks | San Salvator

kom naar de ALV 

Dat kan op donderdag 21 november om 19.30 uur tijdens de 
Algemene Ledenvergadering. Dit belooft een spannende avond te worden waar-
in we onze blik richten op de toekomst van 
San Salvator. Praat en denk mee! U bent meer dan welkom. 
De vergadering vindt plaats in Cello

adviesraad

Op donderdag 19 december is het Adviesraad. U bent om 19.30 u welkom in de 
huiskamer van Ordune
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Op zaterdagmorgen 30 november 2019
Inloop vanaf: 10:00 uur, 
aanvang:   10:30 uur, tot 13:00 uur
Waar:    Dominicuskerk, 
   Spuistraat 12, 
   Amsterdam
Entreebijdrage: € 10,- inclusief ontvangst

Sprekers:
- Drs. Sophie in ’t Veld, 
 Europarlementariër 
- Prof. Dr. Stefan Paas, 
 theoloog des vaderlands 2018.

De huidige tijd kent een grote opkomst 
van populistische en nationalistische 
stromingen. 
Het lijkt erop dat dit gedachtegoed een 
rijke voedingsbodem vindt onder christe-
lijk conservatieve kringen in alle kerken. 
Wij behoeven maar te wijzen op landen 
als Polen, Hongarije en de Verenigde 
Staten (Bible belt!) om te zien hoe men 
staat tegenover het opnemen van vreem-
delingen. 

Maar ook in Nederland is er een link te 
bespeuren tussen orthodox christendom 
en de vrees voor verlies van de christe-
lijke identiteit door het opnemen van 
vreemdelingen. 
Mariënburg stelt de vraag hoe dit alles 
in verhouding staat tot de boodschap die 
Jezus ons heeft gebracht: een boodschap 
immers van naastenliefde. 
“Ik was een vreemdeling en jullie namen 
mij niet op” (Mt.25,43). 

Kom naar Amsterdam op zaterdagmorgen 
30 november, denk mee en laat uw me-
ning horen!  

Aanmelden via:
secretariaat@marienburgvereniging.nl

Mariënburg nodigt u uit
voor een bijzondere bijeenkomst 

Communicatie San Salvator

In maart 2019 heeft een groepje mensen van 
de San Salvator in kaart gebracht welke midde-
len van communicatie er zijn in onze gemeen-
schap en wat er nog te wensen valt. De groep 
bestond uit Maria Claessens, Jos Wijsmuller, 
Jan de Koning, Franneke Hoeks en Yvette van 
Hoeckel. In juli 2019 heeft deze groep geke-
ken naar wat er gerealiseerd zou kunnen wor-
den, zonder dat het veel extra tijd of inzet 
zou vragen.

De Salvatoriaan is en blijft een belangrijk 
communicatiemiddel, maar de redactie heeft 
behoefte aan uitbreiding. We hopen dat de 
Salvatoriaan in 2020 vijf keer kan verschijnen. 
We blijven zoeken naar mensen die de redac-
tie willen versterken. Naast schrijvers zoeken 
we iemand die het leuk vindt de mailbox van 
de Salvatoriaan bij te houden en de ingestuur-
de kopij te verzamelen. Interesse? Stuur een 
mailtje naar 
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

Voor activiteiten, die tussen twee uitgaven 
van de Salvatoriaan invallen, versturen we een 
incidentele nieuwsflits.
We hebben op dit moment een groep mensen 
die de website up-to-date houdt. De mede-
delingen, die in de vieringen gedaan worden, 
zijn ook op de website terug te vinden.  
We hebben de website inmiddels een beetje 
anders ingedeeld.  

• De teksten van de vieringen hebben een 
prominente plaats in de rechterkolom gekre-
gen. 

• Onder de welkomtekst vindt u links de 
agenda San Salvator. Hierin staan alle acti-
viteiten van onze geloofsgemeenschap. Ook 
de vieringen hebben een plek gekregen in de 
agenda. We proberen steeds aan te geven wie 
de voorganger is en welk koor zingt. De eerste 
zeven activiteiten zijn direct zichtbaar. On-
deraan kunt u door klikken naar de volledige 
agenda.      >>>
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>>>
• Onderaan rechts vindt u de rubriek 
‘Goed om te weten’. Hier vindt u een groot 
deel van de mededingen in de vieringen te-
rug. Samen met de agenda geeft dit een 
goed overzicht van alle activiteiten van de 
San Salvator. 
We hopen dat we de website zo wat toegan-
kelijker hebben gemaakt. Tips ter verbete-
ring blijven natuurlijk altijd welkom.

Naast de bovengenoemde zaken is in de ad-
hoc communicatiegroep ook gesproken over: 
- een half jaar lang onder de papieren versie 
van de viering de mededelingen opnemen
- een vaste rubriek in Salvatoriaan voor Ad-
viesraad en Bestuur 
- één werkgroep voor het voetlicht per Sal-
vatoriaan 
- richtlijnen voor communicatie naar buiten 
toe formuleren en vastleggen

- een plaats waar werkgroepen hun nieuw-
tjes, vragen en opmerkingen kunnen drop-
pen
Helaas hebben we geconcludeerd dat er om 
verschillende redenen (kleine redactie, mi-
lieu, geen passende werkwijze vinden, on-
praktisch) deze zaken op dit moment geen 
prioriteit krijgen.

In de afgelopen maanden was er steeds meer 
aandacht voor de mededelingen die op onze 
website terug te vinden zijn. 
En er blijkt al een ‘perslijst’ te zijn (welk 
nieuws, contactpersoon, hoe aanleveren). 
Kortom, in een prettige samenwerking heb-
ben we verbeteringen in gang gezet en er 
blijven altijd zaken die beter kunnen.

 Yvette van Hoeckel & Franneke Hoeks
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Het heeft er toch wel even om ge-
spannen of we voldoende kavels zou-
den binnenhalen om de veiling door 
te laten gaan. Gelukkig kwam het 
goed en hoe!!
Het begon vrijdagmiddag 8 november 

om 14.00 uur bij Ria. Het vertrouwde 
hartverwarmende welkom met heer-
lijk ruikende banketstaaf en al het 
andere lekkers, Je zou bijna vergeten 
dat we nog iets moesten doorspreken. 
Tussen al dat lekkers door werd de 
toon, mede door inbreng van onze 
veilingmeester Leo Soeters, al snel 
gezet. De snelheid van doorspreken 
en nog even de laatste puntjes op de 
spreekwoordelijke “i” gezet en daar-
na met alle spullen naar Cello,,waar 
de eerste voorbereidingen al bezig 
waren. Al die helpende handen. Dank 
jullie wel. Het deed zichtbaar goed 
om te zien hoe iedereen zich sterk 
maakte voor een mooie avond. 
Het liep goed en langzaam druppel-
de Cello vol. Wauw, wat een mooie 
opkomst. Na de eerste kavel werd ik 
overvallen door een gevoel van ‘waar 
gaat dit heen, waar eindigt dit?’ 

Dienstenveiling 2019

Er werd soms onbedaarlijk hard gelachen en on-
bedaarlijk goed geboden. Sommige kavels waren 
bewust achter elkaar gezet waardoor er meerdere 
hilarische bruggetjes konden worden gemaakt. Dat 
had Leo goed begrepen en jullie, beste Salvatoria-
nen, gelukkig ook. 
Toen na afloop de opbrengst van de veiling bekend 
werd gemaakt: € 11.383,- juichte ik van binnen 
maar was ik van buiten een beetje sprakeloos, 
woordeloos. Dat overkomt me niet zo vaak. 
Na afloop veel lachende gezichten en duimen om-
hoog. De administratieve en financiële afwikke-
ling verliep super. Toen ik zaterdagochtend de op-
brengst van de loterij op € 692,- had vastgesteld 
kon ik niet anders dan een tevreden en gelukkig 
mens zijn. 
Met zo’n avond voel ik me trots. Trots op onze 
geloofsgemeenschap en in het bijzonder op onze 
werkgroep, trots op jullie Ria, Annemarie, Rosalie 
en Miriam. Met vijven hebben we hard gewerkt en 
er een mooie 8e veiling op de 8e november van 

gemaakt. 
Voor herhaling vatbaar zullen we maar zeggen. 
En, oh ja, veel mooie momenten toegewenst bij 
het verzilveren van de gewonnen kavels!

Namens de werkgroep Cees van Hoof
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Het is een frisse zaterdagmorgen. Nog 
beduusd van het grote succes van de 
dienstenveiling de avond tevoren staan 
wij (Liesbeth van Leijen en Jos de Ridde) 
al vroeg op het station in Den Bosch. 
De trein brengt ons naar Roermond, 
waar we aanwezig zijn bij de jaarlijkse 
ontmoetingsdag georganiseerd door ‘De 
Jonge Kerk’ in Roermond, ter gelegen-
heid van hun 50 jarig jubileum !

Het zijn geloofsgemeenschappen zoals de 
onze, maar dat telkens net even anders. 
Er zijn vertegenwoordigers van geloofs-
gemeenschappen uit Best, Veldhoven, 
Eindhoven, Tilburg, Venlo, Venray en 
Arnhem.  Natuurlijk begint de dag met 
koffie/thee en Limburgse Vlaai. 

In de ochtend zijn er drie inleidingen. 
Paul Wennekens (werkzaam voor de Kon-
ferentie Nederlandse Religieuzen) vertelt 
over de stand van zaken in het klooster-
leven in Nederland. 
Hij beschrijft dat het christendom een 
zeer kleine minderheid in een seculiere 
wereld is geworden. 
Maar... die seculiere wereld gebruikt wel 
allerlei elementen uit het Christendom, 
zoals The Passion. Hij ziet paralellen tus-
sen de ontwikkelingen in de kloosteror-
den en de kleine zelfstandige geloofsge-
meenschappen. Iedere tijd biedt nieuwe 
kansen. 
Samenwerking is belangrijk. 
Juut Meijer van de Dominicuskerk in Am-
sterdam vertelt hoe haar geloofsgemeen-
schap probeert op allerlei manieren er te 
zijn voor de samenleving. 

Diaconie in de breedste zin van het 
woord dus.  
Thomas van Quartier, monnik van de Wil-
librordus Abdij in Doetinchem en hoogle-
raar aan de Radboud-Universiteit houdt 
een zeer bevlogen inleiding over het 
belang van spiritualiteit. Het gaat om 
God zoeken, niet God vinden of gevon-
den hebben. 
Hij stelt dat kleine geloofsgemeenschap-
pen ongewild en ongemerkt dogmatisch 
geworden zijn!  
Geloofsgemeenschappen hebben een 
contemplatieve kern nodig. Van daar 
uit is de weg naar buiten mogelijk. Zijn 
inleiding raakt ons allen zeer. 
Vol snelheid, humor en diepgang.  
In de middaguren gaan we met elkaar in 
gesprek naar aanleiding van diverse stel-
lingen. Zo raken we ook in gesprek met 
vertegenwoordigers van andere geloofs-
gemeenschappen. 
Het is heel goed te horen hoe zij dingen 
toch weer net anders doen dan wij. Dat 
helpt ons in het denken over mogelijke 
veranderingen in onze gemeenschap.
De dag wordt afgesloten met een Vesper-
dienst, vol liederen van Huub Oosterhuis. 
Geïnspireerd gaan we weer op weg naar 
de trein. Het is buiten al lang weer don-
ker als we terug zijn in onze stad, maar 
van binnen voelen we ons verlicht door 
deze dag.  
Voor hen, die graag vooruitkijken: 
Volgend jaar is de jaarlijkse 
ontmoetingsdag voor Kleine 
Geloofsgemeenschappen in Eindhoven op 
zaterdag 3 oktober 2020.
    Jos de Ridder 

Ontmoetingsdag Kleine Geloofsgemeenschappen
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Zaterdag 30 november 
evensong 

door Roden Girl Choristers

In de serie ‘Muziek op Zaterdag’ 
zal op zaterdag 30 november a.s. 
om 17.00 u. in de Grote Kerk 
te ’s-Hertogenbosch de vierde 
evensong van 2019 plaatsvinden. 
Het is de laatste van dit jaar, 
maar zeker niet de minste! 
Deze evensong wordt verzorgd 
door het topkoor de Roden Girl 
Choristers o.l.v. Sonja de Vries 
dat dit jaar voor de tweede keer 
te gast is in de Grote Kerk. 
De begeleiding op het Bätz-orgel 
is in handen van toporganist Siet-
ze de Vries.

Tijdens de gratis toegankelijke evensong op 30 november klinkt muziek van Bennet, 
Battishill, Hogan en De Vries passend in het thema van de evensong “Here, a light” aan 
de vooravond van advent. Voorganger is ds. Erica Scheenstra. 
U bent van harte welkom!

- De dienst werd geopend met het binnendragen van een anker en het lezen van Lukas 5            
over de visvangst.    
Het anker staat voor grond onder de voeten, hoop. 
Bij Lukas (Grieks) betekent vissen vangen: doden en mensen vangen: bevrijden. 
Advies van Jezus: ga voor anker in het diepe.                                                               
Dat beamen de deelnemers van de projecten: 
´Ik ben voorgoed verankerd (groenproject)’ en ‘iedere week is tegenwoordig korter 
(ontmoetingsproject)´. 

De mensen 
Ze voelen zich thuis, het is hun dag. Veelkleurige verhalen over vroeger, het verleden is nú; 
over de oorlog in Empel, angst en moeten vluchten; over leugens verzinnen om te kunnen 
biechten; maar ook een sfeer van vertrouwen waarin iemand op serene wijze kan vertellen 
dat hij binnenkort gaat sterven; over diepte gesproken. 
En alles afgewisseld met een spelletje en een voortreffelijke lunch. Hoe dan ook, het is 
altijd bingo.
Ik moest twee vragen beantwoorden. 

A. Waarom ik zoveel nadruk leg op luisteren?                                                                                           
De vraagsteller geeft zelf het antwoord. Hij begeleidt iemand die diep in de knel zit en 
deze persoon verbaast zich er over dat hij hem blijft vertrouwen.

>>>

Viering door ‘Samen Leven
is Samen Delen’ en parochie H. Landelinus te Empel. 
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>>>
Ik: ‘Dat komt omdat jij met hem de diepte ingaat, in een zee van onmacht – hoe rauw zijn 
verhaal ook is. Met je mond dicht met hem meezwemt, niet jouw verhaal maar zíjn verhaal 
volgt. Jij luistert en dat geeft vertrouwen.’   

B. Hoe ik de toekomst van de kerk zie?
Al eeuwen lang zijn mensen op pelgrimage. Een beweging, in navolging van Jezus van Na-
zareth. Maar zoals dat bij bedevaarten weleens gebeurt, worden onderweg bloemetjes uit 
tuintjes gerukt of de weg besmeurd (meimaand St. Jan).

Voorbeelden door de eeuwen heen. 
Bij de liefdesmaaltijd in Corinthe: het eten was soms al op voordat de havenarbeiders aan-
schoven (werktijd tot 6 uur). Of er werden kruistochten gehouden of er ontstonden schis-
ma´s, of seksueel misbruik. En tenslotte de tijd na 1848 (grondwetherziening).       
De katholieken mochten weer openlijk hun geloof belijden. Euforie: processies, bedevaar-
ten, nieuwe kerkgebouwen. Maar ook strenge leiding: wetten, geloofsdogma’s. Leiding van 
boven/buitenaf. Tuintjes werden beschadigd, de christelijke beweging stagneerde.  
De koers moest worden bijgesteld. Het tweede Vaticaans Concilie bracht de karavaan weer 
op gang door de mens weer 
centraal te stellen. Een kerk 
van Mgr. Bekkers die heel het 
bisdom afreisde om te weten te 
komen wat er aan vragen onder 
de gelovigen leefden en daar-
om zijn beroemde toespraak 
durfde te houden over geboor-
teregeling en eigen geweten 
(21 maart 1963). Geen kerk van 
bovenaf maar van binnenuit. 

Ik pleit voor een ander 
organisatiemodel. 
Niet meer kerk-parochies (wet-
ten, sacramenten, dogma´s) 
maar kerk-pastorale centra. 
In iedere plaats een centrum 
met als doel: een open deur 
waar mensen kunnen aanklop-
pen: ´Kerk, ik ben klant bij de 
voedselbank maar ik heb zielen-
pijn, mijn kind wordt geplaagd omdat het geen mobieltje heeft of een merkkleding draagt. 
Met wie kan 
ik mijn pijn delen? Ik ben gescheiden, ik zoek lotgenoten om te delen´.     
Centrum ook waar liturgie wordt gevierd, gebaseerd op wat in mensen omgaat. 
Kerk neem je kans waar, anders raak je aan de rand van de samenleving.

Wim de Bekker 
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In het voorjaar hebben we onze Vastenac-
tie gehouden voor de vrouwen met borst-
kanker in Cuba. 
Liny en Peter van der Heijden van Prótesis 
de mama verzamelen en verzenden borst-
protheses,protheselingerie, pruiken en 
oedeemmateriaal voor de Cubaanse vrou-
wen. We hebben geld ingezameld voor een 
bus die in Cuba het materiaal naar verschil-
lende plaatsen in het land brengt. 
Helaas is de situatie in Cuba ernstig verslech-
terd door het embargo en de blokkades die 
president Trump opnieuw heeft ingevoerd te-
gen Cuba. Ook de bondgenoten van Amerika 
moeten zich hieraan houden om geen ruzie 
te krijgen met Amerika. 
De bevolking lijdt hier enorm onder, het le-
ven was in Cuba al voor veel mensen sober, 
maar nu komen mensen echt tekort. Dage-
lijkse levensbehoeftes zoals rijst en eieren 
zijn op de bon. 
Daar bovenop komt dat er door de proble-
men in Venezuela ernstige tekorten aan ben-
zine zijn ontstaan. Er staan lange rijen bij 
de tankstations en iedereen krijgt maar een 
paar liter zolang de voorraad strekt. 

U begrijpt het al: het heeft nu geen zin om 
een bus aan te schaffen. 
We hopen natuurlijk dat de situatie veran-
dert, wie weet door de afzettingsprocedures 
die nu lopen tegen Trump.  

Ondertussen proberen Liny en Peter erachter 
te komen of er door de actuele situatie extra 
problemen zijn voor de vrouwen met borst-
kanker en als dat zo is, of wij dan een bijdra-
ge kunnen leveren aan de oplossing van die 
problemen. 
Wij hopen dat u als gever aan het project 
zich daarin kunt vinden. U kunt altijd con-
tact opnemen. 

We hebben ook de Vastenactie, die ook een 
flinke bijdrage aan het project schonk, op de 
hoogte gesteld van de problemen. 
De verzending van prothesen, protheselin-
gerie, pruiken en oedeemmateriaal gaat wel 
door.  
 

Gepke Kerssens, namens Wereldwijd en 
Liny en Peter van Prótesis de mama 

Vastenactie voor de vrouwen met borstkanker in Cuba
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VIERINGEN ADVENT
30 nov /1 december    Gepke Kerssen  ‘Want van u is het Koninkrijk en de kracht en
                                   De Cantorij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen’

1 december 11 uur      Franneke Hoeks  Kinderkerk

7/8 december             Tony de Meulder   Oud wordt Nieuw
        Melodiek
14/15 december      Wilton Desmense   Uit de woestijn de toekomst in 
        De Cantorij
21/22 december      Maria van den Dungen  Een teken gegeven
        Melodiek
VIERINGEN KERSTMIS
di. 24 december
    17:30 uur       Franneke Hoeks Heel veel lichtjes – kerstviering voor   
              kinderen
    19:30 uur      Tony de Meulder  Een kind ons geboren
       De Cantorij
    21:30 uur      Tony de Meulder  Een kind ons geboren
       Melodiek
wo. 25 december     Franneke Hoeks  Van het licht getuigen   
       De Cantorij 
za. 28 december      alternatieve viering Van oude mensen en dingen die gaan   
                komen
zo. 29 december    19.00 uur GEEN VIERING
di. 31 december        John Parker  De toekomst in
      
4/5 januari      Wilton Desmense  Het licht volgen
               De Cantorij

Van u is de toekomst
Op 1 december is het de eerste zondag van de advent. 
Vier zondagen gaan we ons voorbereiden op het Kerstfeest. De eerste zondag van de 
advent sluiten we onze ontdekkingsreis rondom het Onze Vader af. 
Op 13 november kwamen Salvatorianen bij elkaar om te spreken over de laatste regels 
van dit gebed. 
De ontdekkingen van deze avond komen terug op de eerste zondag van de advent. 
Hoe mooi is het dat afsluiten ook weer een nieuw begin in zich draagt! 

Met de laatste regels van het Onze Vader in gedachten was het thema voor de advent 
snel gevonden: ‘Van u is de toekomst’ 
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We realiseren ons dat er nogal eens een beroep op u wordt gedaan om in de buidel te 
tasten om weer een of ander project te ondersteunen. Toch hopen wij dat u ook dit 
jaar weer mee zult doen met onze Kerstactie.

In de loop der jaren lijkt het wel of de omstandigheden voor veel mensen steeds schrij-
nender worden. Naast eenzaamheid en ziekte is er ook een steeds groter wordende groep 
gezinnen die in de schuldsanering terecht komt. Voor al deze mensen hopen wij dat zij ver-
rast mogen worden met een feestelijk kerstpakket, zodat ze voelen dat er aan hen gedacht 
wordt.
De adressen krijgen wij van het Maatschappelijk Werk Den Bosch Noord, voorheen Juvans. 
Dit jaar is Juvans gefuseerd met Divers en men werkt nu onder de naam Farent. 

Denk aan om GEEN VERSE PRODUCTEN EN GEEN PRODUCTEN OVER DE 
HOUDBAARHEIDSDATUM in de pakketten te verwerken.

Daarnaast willen we extra vermelden dat, als het voor u te moeilijk is een pakket te ma-
ken, wij ook heel blij zijn met een financiële bijdrage. Daarmee kunnen wij als werkgroep 
dan weer pakketten 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?
Geeft u aan of u een pakket voor een alleenstaande of een gezin wilt maken.  
Om de privacy te waarborgen werken wij met een code, zodat wederzijds niet bekend is 
wie de maker c.q. ontvanger is.
 Wij verzoeken u zich aan te melden uiterlijk 25 november 
 met naam, e-mailadres en telefoonnummer
 e-mailadres: kerstactiesansalvator.ib@gmail.com
 09.00 en 12.00 uur op maandag, woensdag of vrijdag in Ordune: 06 48645507
 invulstrook aan de ommezijde in de speciale ‘kerstbus’ te deponeren vóór of ná  
 de vieringen in Cello.
Iemand van de werkgroep neemt dan contact met u op met nadere gegevens.
Alvast hartelijk dank namens de Werkgroep kerstactie.

Afhankelijk van het bedrag dat u wilt besteden kunt u het pakket nog aanvullen met:
luxe jam, chocoladehagel en/of honing
Luxe kaars, mooie flacon douchegel en/of shampoo, wellicht een kalender, een badhand-
doek of iets anders blijvends.
Wij verzoeken u rekening te houden met de godsdienst van anderen en géén alcohol, géén 
varkensvlees in de pakketten te doen.
Voor degenen die een pakket maken voor een gezin/alleenstaande met kind(eren) in de 
puberleeftijd is een bioscoopbon en/of fashionbon zeer welkom.

 voorbeeld van een kerst-aktie pakket
      zie volgende pagina
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 Voorbeeldpakket 
cappuccino koffiesticks (géén pakken koffie, cups of pads), thee
vruchtensap, Blikje/potje fruit
probeer een of twee maaltijden samen te stellen, bijv. bestaande uit:
soep, liever niet in poedervorm, glazen pot groente
haché of gehaktballen in blik
aardappelpuree (te bereiden vanuit een pakje)
ragout van kip of champignons, ragoutbakjes Blikje vis
doosje ‘la vache qui rit’ of babybel kaasjes, blikje of glazen potje met paté
toast, beschuit
tube mayonaise en/of tube tomatenketchup
kerstlekkernijen zoals kerstkransjes, -koekjes of –bonbons
zoutjes, nootjes
kaarsen en/of waxinelichtjes, wat verschillende kerstversierinkjes
kerstservetten, evt. kerstlopertje

Lezing door Trees van Montfoort over ‘Groene Theologie’

Zaterdag 14 december verzorgt Trees van Montfoort een lezing over haar boek Groene 
Theologie in de Abdij van Berne.
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het wester-
se christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de 
schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelf-
sprekend dat we er zelden bij stilstaan.
Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de chris-
telijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde 
voor heel de schepping.
Dit boek biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook 
aandacht voor ecofeministische theologie, de discussie in het Nederlands taalgebied, 
en de weerstanden in sommige kerkelijke kringen tegen een positieve waardering van 
natuur.
De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. 
Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theo-
logie en ecologie met elkaar wil verbinden.
Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, 
Kerk en Duurzaamheid.

U bent van harte welkom!
 Datum: zaterdag 14 december 2019
 Aanvang: 14.30 uur
 Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49 Heeswijk
 Entree: € 15,- (incl. consumpties)
Reserveren: U kunt plaatsen reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com
	 Uw	aanmelding	is	definitief	na	ontvangst	van	€	15,-	(per	persoon)	
 op bankrekening  NL19 INGB 0000 825536 
 t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van 
 Groene Theologie 14/12 en uw naam.
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 Marisia Jagielnicki      geboren op 4 oktobker 1957  Overleden op 7 november 2019 

BIJZONDERE MOMENTEN

We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe.

George Minne        Madonne met Kind

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 uur tot 11.30 uur

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rek.nr.: NL96 INGB 0006040713 
t.n.v. San Salvator in Beweging
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Uiterlijk zondag 26 januari 2020


