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Elk blad ademt de boom tot leven

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

deSalvatoriaan

We kijken terug op een mooie kerst. Veel men-
sen wisten de weg naar onze vieringen te vin-
den. Met onze kerstactie zorgden we er samen 
voor dat de feestdagen voor veel mensen een 
onverwacht feestelijk tintje kregen. Dat zijn 
mooie zaken om op terug te kijken. 
Met de komst van het nieuwe jaar lijkt er ook 
een soort nieuwe wind te waaien in de gemeen-
schap. Als Salvatorianen beseffen we dat niet 
alles bij het oude kan blijven. Dat betekent niet 
dat we bij de pakken neer gaan zitten. Integen-
deel. Op verschillende plekken en manieren zijn 
we opnieuw mogelijkheden aan het verkennen. 
Ook als het gaat om onze vieringen. Hoe doen 
we dat met vieren als we minder voorgangers 
hebben? We kunnen eindeloos praten over hoe 
vieringen eruit moeten zien, maar we kunnen 
ook gaan proberen. Dat gaat gebeuren dit jaar. 
We gaan samen met de kinderen vieren in 
vieringen voor jong en oud. 
Er komen themavieringen die door Salvatoria-
nen worden voorbereid. 

San Salvator is volop in beweging! Dat is mooi, 
maar ik realiseer me ook dat het ook iets van 
ons allemaal vraagt. De zondagochtend zal soms 
wat anders verlopen en anders klinken dan we 
gewend zijn. Niet iedereen vindt dezelfde din-
gen prettig, mooi of inspirerend, dus dat kan af 
en toe best even schuren.
Misschien bestaat onze uiteindelijke kracht er 
wel in dat we volhouders zijn. Ook als een vie-
ring niet helemaal, of zelfs helemaal niet uw 
smaak is, je dan toch deel blijven voelen van 
San Salvator. Dat is misschien wel de grootste 
uitdaging waar we voor staan. Het gaat er denk 
ik niet om dat we altijd aan ieders wensen en 
verlangens kunnen voldoen. Dat is onmogelijk. 
Het gaat er denk ik om dat we nieuwe manieren 
zoeken om dat verhaal van die man uit Nazareth 
op heel veel manieren te laten klinken. Ik heb 
volop vertrouwen dat dit ons dit jaar mooie en 
bijzondere dingen gaat brengen. Ik hoop u ook!

Franneke Hoeks - Pastoraatsteam

san salvator 
blijft bewegen
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Uitwerking besluiten Algemene leden vergadering

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering zijn enkele belangrijke besluiten genomen. Inmid-
dels zijn we met elkaar deze besluiten aan het uitvoeren.
Er komen dit jaar ongeveer acht vieringen, waarbij geen voorganger of gastvoorganger zal zijn.  
Deze vieringen -die we themavieringen gaan noemen- worden verzorgd door groepjes vanuit onze 
geloofsgemeenschap. Op 9 januari zijn we met meer dan 25 mensen bijeen geweest om daarover 
afspraken te maken.  Elders in deze Salvatoriaan leest U daar in een artikel van Dorine Broekmeu-
len meer over.

Er zijn twee werkgroepen opgestart, gericht op toekomst scenario’s.
Een werkgroep (uitwerking scenario 4.2) noemen we vanaf nu :
de werkgroep Op Eigen Kracht.  Deze werkgroep gaat kijken hoe we zelfstandig kunnen blijven. 
Is dat mogelijk en wat is daarvoor dan nodig.  Deze werkgroep bestaat uit Lidy Verdegaal, Ria van 
Engelen, Frits Bakker, Forra van Reijswoud, Maria Vermeer, Liesbeth van Leijen en Jos de Ridder.
Een tweede werkgroep (uitwerking scenario 4.3) noemen we vanaf nu :
de werkgroep Samenwerken. Deze werkgroep gaat bekijken met wie we kunnen samenwerken 
en wat voor vorm en inhoud zo’n samenwerking dan kan krijgen. Deze werkgroep bestaat uit Niek 
Habraken, Rien Cooijmans, Ton Vreeburg, Loek Mostertman, Iet Bakx, Rinus van der Heijden en 
Jacques Jochems.

Beide werkgroepen hebben inmiddels een startbijeenkomst gehad. 
Franneke Hoeks is bij beide werkgroepen aanwezig, vooral in de rol van adviseur.  Hoewel beide 
groepen energiek van start gegaan zijn, lijkt het toch raadzaam hier aan te geven dat we als leden 
van de geloofsgemeenschap geen onrealistische verwachtingen mogen hebben van de mogelijke 
opbrengsten van de werkgroepen. Het zal een gecompliceerd proces zijn, waarbij telkens keuzes 
gemaakt moeten worden door ons allen. Inmiddels staat de wereld om ons heen ook niet stil en 
blijven de omstandigheden steeds veranderen. 

Huisvesting
Velen van ons zullen in de krant gelezen hebben over de nieuwe plannen voor de San Salvator-
kerk. Zie ook het artikel elders in deze Salvatoriaan. Ook als bestuur zijn we op 22 januari gaan 
kijken en luisteren naar de plannen. Die zijn heel duidelijk. In het kerkgebouw moet een zo groot 
mogelijk aantal vierkante meters vloeroppervlak gecreëerd worden, zodat de huuropbrengst zo 
hoog mogelijk kan zijn. Helaas is in de plannen op geen enkele manier voorzien in een ontmoe-
tingsruimte, bijvoorbeeld in het centrale gedeelte van de voormalige kerk. 
Daarom zijn wij als bestuur niet optimistisch over de mogelijkheden die de verbouwde kerk straks 
zal bieden voor onze geloofsgemeenschap. Wel zullen we de ontwikkelingen op de voet blijven 
volgen en waar mogelijk proberen onze inbreng te geven. 

Financiën
Onze penningmeester heeft inmiddels de cijfers over 2019 beschikbaar. Er is goed nieuws! 
In 2019 hebben we toch €1400 meer ontvangen dan uitgegeven. De dienstenveiling heeft meer dan 
€4500 extra opgebracht, vergeleken met 2018.  
Ook is er in de maand december een groot bedrag aan bijdragen ontvangen. We zijn hier blij mee 
en dankbaar aan allen, die bijgedragen hebben.  
Natuurlijk spreken we de hoop uit ook in dit jaar -2020- weer voldoende inkomsten te mogen 
ontvangen.

Namens het bestuur,
Jos de Ridder

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR
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De Adviesraad is ontstaan vanuit de traditie dat 
medezeggenschap altijd een grote rol gespeeld 
heeft binnen de San Salvatorparochie. De in-
breng van de kerkgangers is altijd groot en erg 
belangrijk geweest.
Na het verlaten van onze vertrouwde thuishaven 
moest alles opnieuw geregeld worden. Niets was 
meer vanzelfsprekend. Alles moest opnieuw een 
plek krijgen en dat was aftasten en ook wennen. 

Dit gold ook voor de medezeggenschap. 
In de notitie: ‘Heroriëntering op de rol van de 
Adviesraad binnen de SSiB’ wordt een nieuwe op-
zet en manier van werken voorgesteld. Hier zijn 
reeds enkele stappen toe gezet, maar komend 
jaar moet dit verder worden uitgewerkt en moet 
blijken of dit ook een werkame vorm is.

De Adviesraad wil voor iedereen toegankelijk 
zijn. Niet alleen Bestuur en Pastoraatsteam 
moeten met vragen daar terecht kunnen, maar 
ook werkgroepen en individuele leden moeten 
er aandacht kunnen vragen voor zaken die hen 
bezighouden. De Adviesraad kan ook op eigen 
initiatief onderwerpen of thema’s aankaarten en 
daarvoor iets organiseren. 
De Adviesraad wil een platform zijn waar eenie-
der terecht kan en dat volledig ten dienste staat 
van de gehele gemeenschap. 
De Adviesraad kan aandacht vragen en/of aan-
bevelingen doen m.b.t. zaken die binnen onze 
gemeenschap spelen of die door velen als be-
langrijk ervaren worden. 
Dit kan gaan over heel praktische zaken, maar 
zeker ook over inhoudelijke aspecten zoals: 
Waar staan wij als gemeenschap voor en hoe 
geven we dat vorm in deze tijd? 

Maar bijvoorbeeld ook onderwerpen die met 
onze toekomst of huisvesting te maken hebben. 

De Adviesraad zou een soort graadmeter moe-
ten zijn voor wat er binnen onze gemeenschap 
leeft: welke zorgen leven er of wensen komen 
we tegen? Het moet een orgaan worden dat ten 
dienste staat van de gehele gemeenschap. 
Ze doet geen bindende uitspraken, maar ma-
ken bespreekbaar wat er leeft en kan suggesties 
doen aan Bestuur en Pastoraatsteam. 

Iedereen is altijd van harte welkom bij de Ad-
viesraad-bijeenkomsten en kan op basis van ge-
lijkwaardigheid meepraten. Op die manier kun-
nen we een wezenlijke bijdrage leveren om een 
levendige en bruisende gemeenschap te blijven 
die ertoe doet. 

Dit kan echter alleen slagen als we er met 
z’n allen onze schouders onder zetten en 
elkaar serieus nemen. 

Dus schroom niet als u een vraag of een sug-
gestie heeft of ergens mee zit om dan contact 
op te nemen met leden van de Adviesraad, 
het Pastoraatsteam of het Bestuur. 
Laten we er samen voor gaan.

Karel Bierlaagh (voorzitter)
Ton Vreeburg
Jan de Koning (secretaris)
AdviesraadSSIB@gmail.com 
 

Wij willen graag even bijpraten. “Wij” zijn de mensen van de Adviesraad.
Het afgelopen jaar hebben we verschillende keren gesproken over onze rol binnen onze vereniging. 
Een jaar geleden verliepen onze contacten met Bestuur en Pastoraatsteam nogal stroef. Daar is 
gelukkig hard aan gewerkt. De onderlinge verhouding is al heel veel verbeterd en verloopt aanmer-
kelijk soepeler. Ook binnen de Adviesraad is stilgestaan bij ons eigen functioneren. Wat is onze rol 
en wat willen we precies.

Even bijpraten

DE ADVIESRAAD
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Eerste communie: 

voorlezers gevraagd

Op 17 mei doen vijf kinderen 

hun eerste communie binnen 

onze gemeenschap. Half febru-

ari starten we met de voor-

bereidingsbijeenkomsten. We 

zoeken mensen die het leuk 

vinden om voor te lezen. De 

bijeenkomsten vinden plaats 

op: zaterdagmiddag 15 fe-

bruari, 7 maart, 21 maart, 

4 april, 9 mei en 16 mei van 

14.00 tot 16.00 uur. 

Kunt u goed voorlezen en vindt 

u het leuk om een middag met 

deze kinderen en hun ouders 

op te trekken…. Stuur een 

bericht naar Franneke Hoeks 

(sansalvatorgemeenschap@

frannekehoeks.nl) 

Geef meteen aan welke za-

terdagen u beschikbaar bent.

  

Autovervoer   

Voor het bijwonen van onze vieringen bestaat al jaren de mogelijkheid om  thuis 

te worden  opgehaald en na afloop weer te worden thuisgebracht als men tij-

delijk of permanent daartoe zelf niet meer in staat is. Er was een tijd dat soms 

twee mensen hiermee bezig waren. Door de jaren heen zijn diverse van onze 

‘klanten’ overleden, verhuisd of anderszins afgevallen. Soms ontstonden er re-

laties tussen hulpbehoevenden en hun chauffeurs. 

Dit blijkt uit het feit dat tegenwoordig de meeste mensen zonder tussenkomst 

van onze dienst worden gehaald en gebracht door hun vaste rijder. Zelden wordt 

ondergetekende nog benaderd voor vervoershulp en dat is op zich natuurlijk 

een positieve ontwikkeling. 

De vervoersdienst bestaat echter nog steeds en kan in eerdergenoemde ge-

vallen worden gebeld. 

Gerelateerd aan de leeftijd van ondergetekende wordt vriendelijk gevraagd 

naar een vrijwilliger/opvolger voor de autovervoersdienst.

Paul Beckers, 

tel. 06 28857903 of 073 8229028  of mail: pbeckers1@ziggo.nl

Op bezoek
Mensen worden ouder, ook binnen onze ge-meenschap. Dan hebben we dikwijls meer hulp nodig en sommigen van ons verhuizen noodgedwongen naar een verzorgingshuis. Vaak is iemand dan niet meer in staat om naar de vieringen te komen.  Om toch met mensen in contact te blijven kan het nodig zijn dat we contact organi-seren. Soms doen we dat door een bezoek-kring op te zetten. Met een groep mensen wordt een rooster afgesproken zodat er ie-dere week of iedere twee weken iemand van de San Salvator op bezoek komt. Als u tijd en zin heeft om af en toe bij een oudere Salvatoriaan op bezoek te gaan en als u mee wilt doen in zo’n bezoekkring: graag! 

U kunt zich aanmelden bij Corrie Dansen (corriedansen@gmail.com). Het is handig om even aan te geven als u een auto tot uw beschikking heeft.
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Gezondheidscentrum in San Salvatorkerk

De projectontwikkelaar Maatschappelijk Zorg Vastgoed (MZV) 
wil de San Salvatorkerk kopen om er een gezondheidscentrum 
te vestigen, met twee huisartsen, een apotheek, een fysiothe-
rapeut, een logopedist en een prikpost.Dit plan is op 10 de-
cember en 22 januari gepresenteerd aan wijkbewoners. Zoals 
bekend was er veel verzet tegen het eerder geplande trampoli-
necentrum van JumpXL in de kerk, waardoor het bedrijf zich in 
november terugtrok. De rechtbank oordeelde alsnog op 16 janu-
ari dat de gemeente geen vergunning aan JumpXL had mogen 
afgeven, vanwege de parkeer- en geluidsoverlast. 
Er is een forse verbouwing van het interieur nodig (er wordt 
o.a. een verdieping in het pand gezet), maar de buitenkant van 
het monumentale gebouw uit 1955 blijft grotendeels ongewijzigd. De kapel naast de ingang 
blijft toegankelijk. Nog voor de bouwvakantie hoopt MZV te kunnen beginnen; begin 2021 
moet de verbouwing klaar zijn. 
Op 30 oktober 2011 vertrok de geloofsgemeenschap met opgeheven hoofd uit de kerk, 
gedwongen door het bisdom. Drie jaar later werd het gebouw aan de eredienst onttrokken. 

Onze parochie heeft ongeveer vijftig jaar lang 
bijgedragen aan de jaarlijkse ‘Landelijke Kle-
dinginzameling’. Eerst voor Mensen in Nood, 
later heette dit Cordaid. De ingezamelde kle-
ding werd in Nederland verkocht en de op-
brengst kwam ten goede aan hulpprojecten in 
de Derde Wereld.  
De afgelopen jaren ondervonden we proble-
men met het ophalen van onze ingezamelde 
zakken kleding. Na de laatste inzameling kon-
den de zakken pas na drie dagen opgehaald 
worden, zonder dat we daarvan op de hoogte 
waren.  De zakken stonden in de hal van Or-
dune en konden daar niet blijven staan. We 
hebben toen besloten de kleding bij de Vin-
centiusvereniging af te geven met opgave van 
de reden. Vincentius was blij met deze extra 
kleding.                                
Ondanks het feit dat we de laatste tijd proble-
men ondervonden met de organisatie achter 
de kledinginzameling, was deze actie waarde-
vol voor onze gemeenschap. 
Via de kledinginzameling werd een beroep ge-
daan op onze parochianen en de bewoners van 
heel Orthen. Soms werd er kleding afgegeven 
van een overleden familielid. 
Een enkele keer werd er zelfs gevraagd thuis 
te helpen met inpakken. 

Ik kan me herinneren dat er een heel gezin 
kwam kijken om te zien waar hun bijdrage 
afgegeven kon worden. Het inleveren van de 
kleding werd zo ook een moment van troost en 
verwerking. Tijdens het moment van inleveren 
werd altijd voor koffie gezorgd. Veel brengers 
bleven even om gezellig bij te praten of hun 
verhaal rondom een sterfgeval kwijt te kun-
nen.   
We hebben jammer genoeg moeten besluiten 
te stoppen met het centraal inzamelen van 
kleding. U kunt uw kleding natuurlijk op di-
verse locaties in de stad inleveren. Als u geen 
gebruik wilt of kunt maken van de centrale in-
zamelcontainers, kunt u kleding en schoeisel 
afgeven bij Vincentius in de Havenstraat. 
Als het te emotioneel of te moeilijk is om uw 
kleding daar af te geven, mag u een beroep 
doen op ondergetekende. 
Om dit, toch wel lang geworden verhaal, af 
te sluiten wil ik DANKJEWEL zeggen voor de 
hulp vanuit de pastorie, de voorgangers en 
de medewerkers die het mogelijk maakte 
het aangebodene op een goede manier te 
verwerken. 

Een hartelijke groet        
Frans Hoitink tel 073-6444837.

Einde tijdperk kledinginzameling
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Een mooi resultaat, maar de reden waarom 
we een Kerstactie houden is natuurlijk minder 
mooi: er zijn nog steeds zoveel mensen die 
het zeer moeilijk hebben om rond te komen. 
Ook nu weer kregen we van Maatschappelijk 
Werk, tegenwoordig Farent geheten, een 50-
tal adressen van mensen in vaak schrijnende 
omstandigheden.
Onze oproep om een pakket te maken heeft 
weer voor vele spontane reac-
ties gezorgd. 
Heel bijzonder is, dat een 
aantal Salvatorianen buren en 
vrienden gemobiliseerd heeft 
om een pakket te maken. Dus 
ook buiten onze gemeenschap 
waarderen mensen deze actie.
In totaal zijn er 65 pakketten 
voor gezinnen en alleenstaan-
den gemaakt.
Half december stroomden die 
pakketten binnen bij ons ‘dis-
tributieadres’ en vanaf 18 december zijn die 
bezorgd door de groep chauffeurs en bijrij-
ders. 

Een letterlijk gewichtige klus, omdat dit jaar 
opvallend veel pakketten behoorlijk zwaar 
waren.
Helaas is er op een van de avonden iemand 
van die groep gevallen en heeft daar een  
elleboogbreuk aan overgehouden. We betreu-
ren dit, maar het is wel pas het eerste be-
drijfsongeval in 40 jaar!
Behalve pakketten zijn er 49 mooie attenties 
gemaakt voor mensen die om een of andere 
reden een steuntje in de rug nodig hebben. 
Deze werden persoonlijk bezorgd door leden 
van onze bezoekgroep.
Al met al waren er dus vele tientallen mensen 
actief bij de Kerstactie betrokken!!

Steevast was er verwondering, verbazing en 
meestal grote blijdschap als er aangebeld 
werd door iemand met een pakket in zijn of 
haar handen. Maar het kwam ook voor, dat 
men een beetje wantrouwend opendeed: “Wie 
zijn jullie, hoe komen jullie aan mijn adres?”
Misschien een gezond wantrouwen in deze 
tijden. Er kon gelukkig altijd uitleg gegeven 
worden. Via Farent kregen wij dit bericht: 

“We hebben enorm veel 
reacties gekregen van de 
mensen. Sommigen kregen 
zelfs twee dozen! Mensen 
waren onder de indruk en 
zeer blij! Er zat soms zelfs 
geld bij.”
Een vrouw schreef: ”Ik heb 
een pakket gekregen, ben 
echt happy. Kan ik in de va-
kantie een dagje uit met de 
kids”. De meeste ontvan-
gers van de attenties waren 

blij met het bezoek en het feit dat er aan hen 
gedacht was.
Bij deze willen wij alle makers, chauffeurs, 
bezoekers en bezorgers heel hartelijk danken 
voor hun inzet en enthousiasme. Maar onze 
dank gaat ook uit naar de mensen die deze 
actie financieel gesteund hebben, want er 
zijn veel giften binnengekomen. Zo kon er bij 
een aantal pakketten een envelop met geld 
gestopt worden. Dankzij de inzet van velen is 
dus weer een klein wonder gebeurd!  
En elk jaar levert deze mooie, maar broodno-
dige actie, ook weer prachtige contacten op.
Wij als Kerstactiewerkgroep hebben na af-
loop van onze jaarlijkse evaluatie besloten 
met plezier door te gaan! Vanaf oktober 
2020 staan we weer in de startblokken.

De zeven leden van de Werkgroep Kerstactie.

Terugblik op Kerstactie 2019

alle makers, 

chauffeurs, 

bezoekers 

en bezorgers 

heel hartelijk bedankt

Voor de veertigste keer (!!) heeft onze gemeenschap 
gezorgd voor een geslaagde Kerstactie!
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‘Vraag jezelf af waarin je gelooft en wat          
je waardevol vindt’ 

In zijn rubriek Leugen & waarheid in NRC Weekend 
van 14 december 2019 schrijft Bas Heijne over zijn 
gesprek met de Zweedse filosoof Martin Hägglund 
(1976). Hij is hoogleraar vergelijkende taalkunde 
aan Yale University, New Haven (Connecticut). Zijn 
boek This life - How mortality makes us free be-
tekende zijn doorbraak naar een breder publiek. 
Hägglund richt zich niet zozeer tot gelovigen, 
maar tot ongelovigen zonder verhaal. Hieronder 
enkele citaten uit het artikel van Heijne.

“Religie laat mensen geloven in een leven ná dit 
leven. maar het is zaak om in dít leven te gelo-
ven.”

“Juist het besef dat ons leven eindig is, en alles 
waar we om geven kwetsbaar en tijdelijk dwingt 
ons om verantwoordelijkheid te nemen, voor ons-
zelf en onze samenleving.” 

“De afgelopen decennia zijn er veel boeken ver-
schenen waarin wetenschappelijke kennis tegen 
religie wordt ingebracht. Maar ik probeer niet de 
godsdienst onderuit te halen. Ik roep niet naar ge-
lovigen: ‘O, jullie zijn gek als jullie dat allemaal 
voor zoete koek slikken’. Mijn kritiek is van bin-
nenuit, ik nodig mensen uit zichzelf af te vragen 
waar ze in geloven en wat ze waardevol achten. 
In mijn overtuiging geeft juist een louter seculier 
verhaal daar betere antwoorden op.”  

“Ook heel wat mensen die niet gelovig zijn hebben 
het gevoel dat er in een zuiver seculiere opvatting 
van het leven iets ontbreekt, dat er met het weg-
vallen van religie een moreel en existentieel gat 
is ontstaan. Daar ga ik de confrontatie mee aan. 
Juist wanneer het om morele waarden en spiritu-
ele overtuigingen gaat, wil ik laten zien, heb je 
meer aan een seculiere blik dan aan geloof.”

“Alle zorg, die we wijden aan ons tijdelijke en ein-
dige leven, beschouw ik als seculier. Zelfs als het 
een religieuze vorm heeft.  

Godsdienstig ben je wanneer je er-
van overtuigd bent dat hoe mooi en 
bloeiend je leven ook is, er nog altijd 
iets ontbreekt, omdat je leven eindig 
is, niet eeuwig. Dan zie je je eindige 
leven slechts als een voorbereiding op 
iets anders. Ook als je niet ‘gelooft’, 
kun je dat zo voelen. Maar de eeuwi-
ge zaligheid voorbij dit leven die reli-
gies beloven, is helemaal niet aanlok-
kelijk. Ons gevoel van betrokkenheid 
komt juist voort uit ons besef dat al-
les breekbaar en eindig is.”

“Wanneer je om iets of iemand geeft, 
weet je ook altijd dat je wat je dier-
baar is kunt verliezen, dat alles ka-
pot kan gaan. Als je de verzekering 
had dat alles en iedereen tot in de 
eeuwigheid zou voortduren, zou het 
je ook niet zoveel kunnen schelen. 
Iedereen moet leven met die onze-
kerheid, de angst voor verlies. Mijn 
uitgangspunt is dat alleen omdat we 
onszelf sterfelijke wezens weten, 
we ons kunnen bezighouden met de 
vraag wat we met onze tijdelijke le-
vens kunnen doen. 
Veel mensen erkennen wel dat er 
niets is dan dit leven, maar voeren de 
consequenties van dat besef vaak niet 
door in de manier waarop ze hun le-
ven vormgeven. 
Pas wanneer je de gedachte loslaat 
dat onze sterfelijkheid jammerlijk is, 
wanneer er niets hogers meer is om 
naar uit te kijken, niets eeuwigs, dan 
kun je je eigen leven pas echt omar-
men en betekenis geven.”  

Ton de Coster

Bas Heijne in gesprek met Martin Hägglund
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Op zondag 9 februari organiseert de San Salvator een viering voor jong en oud: een 
klein uur vol muziek, verhalen en verbeelding op de zondagochtend. We kijken naar 
een filmpje waarin kinderen laten zien hoe eenvoudig vriendschap eigenlijk is. Een 
prachtig verhaal maakt ons duidelijk dat kinderen erbij helemaal bij horen in de ogen 
van Jezus. Hij viert feest en danst met de kinderen. Hoe leuk is dat: een dansende 
Jezus! 
Nodig uw (klein)kinderen uit en vier met ons mee!  San Salvatorkoor Melodiek zingt in 
deze viering. Kleine en grote mensen zijn om 10.30 uur van harte welkom in Dagcen-
trum De Eygenweg, Van der Eygenweg 1 in ‘s-Hertogenbosch.

AED aanwezig

Inmiddels is een redelijke groep Salvatorianen bereid en in staat om te handelen, mocht 
tijdens een viering iemand onwel worden. De gemeenschap stelt leden in staat om een 
keer per jaar deze vaardigheden te trainen. Daarbij wordt ook getraind om te reanime-
ren en gebruik te maken van de AED. Daarnaast bespreken we de dilemma’s die op een 
dergelijk moment aan de orde kunnen komen. Bijvoorbeeld: wat doe je als iemand niet 
gereanimeerd wil worden?
Het antwoord is vrij eenvoudig. Als iemand een zichtbare penning of tatoeage heeft, 
waaraan we kunnen zien dat diegene niet gereanimeerd wil worden, dan mogen profes-
sionals sowieso niet reanimeren. Ook wij willen die wens, mits duidelijk zichtbaar, res-
pecteren.
Dorine Broekmeulen - van Tilburg
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Zevenmaal opnieuw geboren

Dit jaar gaan we een aantal themadiensten voorbereiden met andere leden van de gemeen-
schap dan de vaste voorgangers. Daarom kwam begin januari een flinke groep gemotiveerde 
en geïnspireerde mensen in een goed georganiseerde bijeenkomst samen. Jos de Ridder en 
Franneke Hoeks zorgden voor een prima werksfeer. Zo kon het gebeuren dat er zoveel in-
spiratie was, dat we een zevental vieringen konden plannen, terwijl de doelstelling voor de 
avond was om er zes in te vullen. 
Bij de keuze van de thema’s wordt natuurlijk rekening gehouden met de periode van het 
kerkelijk jaar. De manier waarop we gaan vieren, zal per keer gaan verschillen. Voor som-
mige vieringen is het thema al gekozen -thema’s die nieuwsgierig maken-, of er is al een 
keuze gemaakt over de sfeer -meditatief, muzikaal, liturgisch- , diensten om naar uit te 
kijken. Het is een avontuur dat we met elkaar aangaan; spannend, voor ons die de vierin-
gen vorm gaan geven én spannend voor de gemeenschap om ook door deze andere vieringen 
geïnspireerd de week in te kunnen gaan. 
Aan het eind van de avond heerste er een tevreden gevoel, een gevoel van vertrouwen. Ver-
trouwen dat we een mooie, liturgisch vernieuwende periode instappen.
Vrede en alle goeds, Dorine Broekmeulen - van Tilburg

RATATOUILLE

Benefietconcert

Op zondag 15 maart houden we ons jaarlijkse 
benefietconcert ten bate van de San Salvator-
gemeenschap.
Houd deze datum vrij, want het belooft weer 
een spektakel te worden, met o.a. de man-
nen van Dubbel-Zes en …. eindelijk…. de 
Orthense Harmonie!
Nee, natuurlijk niet de hele harmonie, 
want we willen graag het dak op het gebouw 
houden, maar twee ensembles uit het mu-
ziekgezelschap zullen acte de présence ge-
ven.Onze onvolprezen Ratatouilleband sluit 
het concert af.
Het concert begint om 12.30 uur, aansluitend 
aan de koffie na de viering van 10.30 uur.Er 
zijn broodjes en soep verkrijgbaar.
De toegang is gratis, maar we verwachten 
een gulle gift van u na afloop.

   Maria van den Dungen
   Jan Wijgers
   Hans Waegemakers

	 Evensong Boxtelse Cantorij

In de serie “Muziek op Zaterdag” werden 
in de afgelopen jaren in de Grote Kerk van 
’s-Hertogenbosch mooie uitvoeringen van 
Bach-cantates, sfeervolle evensongs en 
virtuoze orgelconcerten georganiseerd. 
In 2020 worden deze mooie activiteiten 
weer voortgezet. 
De eerstvolgende evensong zal plaatsvin-
den op 14 maart a.s. en wordt verzorgd 
door de Boxtelse Cantorij o.l.v. Wil Bar-
ten. De Boxtelse Cantorij specialiseert 
zich sinds haar oprichting in het uitvoeren 
van evensongs en trad op in de mooiste 
kerken en kathedralen in Nederland en 
Engeland. 
In 2019 waren ze ook al in de Grote Kerk 
in ’s-Hertogenbosch en het is fijn dat dit 
geweldige Brabantse koor na hun 
jubileumjaar waarin onder andere werd 
samengewerkt met Emma Kirkby ook in 
2020 weer in de serie ‘Muziek op Zater-
dag’ te horen is. 
De evensong op 14 maart begint om 
17.00 uur. Voorganger is ds. Erica Scheen-
stra, het orgel wordt bespeeld door Jamie 
de Goei. 
De toegang is gratis. (vrije gift bij de uit-
gang) 

U bent van harte welkom!
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Hallo allemaal,

Mijn naam is Heleen Hendrikx-Klunder. 
Mijn uiterlijk kan je bekend voorkomen omdat 
ik al langer kerkbezoeker ben in de San Salva-
tor. Ik ben eind jaren tachtig in Den Bosch ko-
men wonen samen met Jos Hendrikx. Sindsdien 
hebben wij een band met de San Salvator. 
Wij zijn getrouwd door Karel Huiskamp en 
onze drie kinderen, zij zijn inmiddels volwas-
sen, werden hier gedoopt en deden de Eerste 
communie.  Kerkvieren bij de San Salvator be-
tekent voor mij dat je je mag laven aan inspi-
ratie, samen in de bedding van woord en zang  
geestelijk gevoed worden, je laten doorstro-
men en je jezelf, inclusief je geloof kan verle-
vendigen.

Ik ben geboren als vierde kind in 
een RK-gezin met vijf kinderen 
in Den Haag. Mijn ouders leefden 
vanuit de Franciscaanse spiritua-
liteit en waren actief bij de ‘Tochtgenoten van 
St. Frans’, een Europese 
vredesbeweging, die is ontstaan na de Eerste-
wereldoorlog.  Eenvoud en dankbaarheid zijn 
de sleutelwoorden van wat mijn ouders mij 
voorgeleefd hebben op mijn levenspad.

Een leuke anekdote is dat ik als klein meisje 
op zondagavond graag ‘een preekje’ hield voor 
de arme kindertjes in Afrika. Ik klom dan op 
de vensterbank (dat mocht). Daar wilde ik de 
aandacht op vestigen en rammelde er dan flink 
bij met het missiebusje.  

Mijn hele werkzame leven heb ik met veel vol-
doening in de zorg gewerkt. (44 jaar), ik ben 
nu net met pre-pensioen. Terugkijkend kan ik 
zeggen: het was intensief, zo veel dierbare 
momenten en ontmoetingen  beleefd; ik had 
het niet willen missen. Als een betrokken per-
soon, heb ik voor mensen gezorgd en met men-
sen opgetrokken, van de wieg tot het graf. 
In de jaren tachtig werkte ik  als wijkverpleeg-
kundige voor het totale ‘pakket’ zeg maar: 
consultatiebureaus tot en met terminale zorg. 
Later ben ik in een hospice gaan werken. In die 
tijd heb ik doorgeleerd aan de Theologische  
Faculteit  van de Universiteivan Tilburg. 

De laatste negen jaar heb ik als geestelijk ver-
zorger gewerkt in de verpleeghuiszorg, voor 
diverse locaties rondom knooppunt Hooipolder.

Nu ben ik dus net aanbeland in de nieuwe tijd 
zonder zorgarbeid. Leven zonder zorgen be-
staat niet! Want leven = zorgen, zorgdragen 
voor al wat leeft. Er is altijd reden om te zor-
gen en dat is niet zorgelijk… Het is een levens-
houding van omzien naar elkaars leven. 
Ik hou van mensen, van leven in lief en leed, 
samen. Aandacht voor het innerlijk leven is en 
blijft heel belangrijk voor mij.

De natuur is voor mij een grote altijd aanwe-
zige inspiratiebron. Ik ben graag buiten en kan 

genieten van de luchten, het land 
én ik ben een kind van de wind, 
waarschijnlijk door mijn jeugd aan 
de kust. 
Heerlijk om de wind te ervaren. 

Soms heb je ‘m mee, en dan weer tegen…
Voor de komende tijd, vind ik het fijn om als 
het nodig is, 

als gastvoorganger mijn bouwsteentje bij te 
dragen aan deze gemeenschap.
Ik zeg: ‘alle werkelijke leven is ontmoeting‘ 
(Martin Buber)

Beste mensen: koester deze ontmoetingen.
met hartelijke groet,
Heleen 

Nnieuwe gastvoorganger Heleen Hendrikx

Ken jij mij ,
       wie ben ik dan…
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VASTENACTIE 2020 

 “Werken aan je toekomst”

Op 26 februari gaan wij als geloofsgemeenschap onze jaarlijkse vasten-
tijd in. Een tijd om te bezinnen, om te bidden, en zoals ieder jaar om in 
actie te komen om anderen te helpen. 
Dit jaar doen wij mee aan een project van de landelijke Vastenactie. 
In het weekend van 7 en 8 maart besteden wij bijzondere aandacht aan 
deze campagne, die wij verder ondersteunen tijdens heel de vastentijd.
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 staat in het te-
ken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. 
Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk 
inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school 
gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers 
nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel te-
genwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen 
veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen 
op ongeschoold en slecht betaald werk. 

Miljoenen mensen die werken leven, ondanks hun baan, in armoede. Een 
goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat 
mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen econo-
misch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonder-
wijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. 

In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonder-
wijs aanbieden onder andere in Bangladesh, Zambia en 
Sierra Leone. 
Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. 
Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden 
op het platteland waar ze wonen geen werk. 
Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onder-
neming. Met deze projecten stellen we mensen in staat 
te werken aan een betere toekomst.

U kunt uw bijdrage voor de vastenactie overmaken 
op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 
van San Salvator in Beweging 
onder vermelding van: 
Vastenactie Werkgroep Wereldwijd 
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Het is spannend of het wéér gaat lukken! 
De Cantorij heeft heel dringend behoefte 
aan versterking: vooral bij de bassen en de 
alten. Maar ook enkele sopranen en tenoren 
zijn van harte welkom! 
De laatste maanden is het steeds de vraag: 
zijn er zondag genoeg leden om zó te zin-
gen dat we echt een meerwaarde zijn in 
de viering? Onze mensen zijn heel trouw! 
Wie ook maar enigszins kán komen, is pa-
raat want ‘je laat de groep toch niet in de 
steek….’ 
Dat gevoel van verantwoordelijkheid heeft 
iedereen en dat is prachtig. En daarbij: 
zingen doen we ook zo gráág!  Maar behalve 
wij weet niemand in de zaal wat er gere-
geld moet worden om telkens weer met 
voldoende zangers te zijn. 
Enkele voorbeelden: daags voor Kerstmis 
kreeg een van de leden om vier uur  
’s middags een telefoontje: haar hoogbe-
jaarde, alleenwonende moeder voelde zich 
niet goed. Afmelden voor de kerstviering 
was uiteraard haar eerste gedachte. Maar 
ze voelde zich bezwaard omdat twee an-
dere sopranen ook al niet aanwezig konden 
zijn. Twee uur later kreeg ze een telefoon-
tje dat – enigszins-  geruststellend klonk. 
Dus kwam ze toch maar.  Haar mobieltje 
binnen handbereik… 
Bij een andere stempartij hadden twee 
leden zich al vroeg afgemeld. 
De ene omdat hij met de kerstdagen al 
twee (!) vieringen met zijn andere koor 

moest zingen en de andere omdat er op 
kerstavond een etentje was georganiseerd 
met familie en vrienden. Dat zijn kostba-
re uren voor drukbezette mensen die vaak 
ver van elkaar af wonen. En ‘samen naar 
de kerk gaan’ is nu eenmaal voor lang niet 
iedereen een optie (meer)…. Toen hij hoor-
de dat zijn partij ernstig in de problemen 
kwam, regelde hij dat hij tien minuten 
voordat de viering begon toch binnenkwam. 
Tot opluchting van de collega’s in zijn stem-
partij!
Kort geleden mailde een van de ervaren 
sopranen op zaterdagavond laat dat ze in 
Amsterdam was gestrand: ze kon niet te-
rug, want er was een aanrijding geweest bij 
de NS. De drie sopranen die er op zondag 
wel waren, hebben het prima gedaan! Erg 
spannend, dat wel, als je nog niet zo lang 
lid bent. 
Zonder aanvulling van ons ledenbestand 
gaat binnenkort ‘de stekker eruit’ bij de 
Cantorij. Hulp moet van de gemeenschap 
als geheel komen, want onze eigen vrienden 
en kennissen hebben we al láng benaderd. 
Zoek mee in je eigen wijdere omgeving  en 
geef ons namen door van mensen die -mo-
gelijk- interesse hebben!  We nemen graag 
contact op, want we weten dat we veel te 
bieden hebben: zowel aan de San Salvator 
in Beweging als aan nieuwe leden.   
Het is nu echt er ‘op of er onder’….  
Toos Verdonk, contactpersoon.
cwmverdonk@gmail.com, tel 06- 365 66 203

De Cantorij: erop of eronder?

Agenda
Zondag     9 februari  Viering voor jong en oud 10.30 uur  Cello

Woensdag   26 februari  Aswoensdag viering   19.00 uur Cello

Zondag    1 maart  Viering met Trees van Montfoort 10.30 uur  Cello

Zondag  15 maart Ratatouille     12.30 uur Cello

Donderdag  26 maart  Adviesraad     19.30 uur  Ordune

Maandag   20 april  ZIN in film    19.00 uur Verkadefabriek 

Woensdag  22 april  ZIN in film   14.00 uur Verkadefabriek
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BIJZONDERE MOMENTEN

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:

Mw. C.A.M Buster             geboren op 4 december 1936   overleden op   2 oktober     2019
Marisia  Jagielnicki  geboren op 4 oktober 1957    overleden op   7 november  2019
Nel Baltissen    geboren 4 juli 1934     overleden op 24 november  2019

Ter herinnering aan Nel Baltissen

Bij haar afscheid
is het stil:
leven en dood
raken elkaar en
gaan in elkaar over.
Je wordt stil:
je leeft in mysterie.
Er zijn van die momenten
dat we geen woorden vinden
voor wat we zeggen willen.
Het mysterie overstijgt ons.
Hartelijk dank aan allen
die leven en sterven van Nel
betekenis hebben gegeven.
Ik wens je haar stille aandacht toe
voor alles wat is en komen zal.

Martien van Stiphout

1 maart – Trees van Monfoort

Op zondag 1 maart hebben we Trees van Montfoort als gastvoor-
ganger in onze viering uitgenodigd. Trees is de auteur van het 
boek ‘Groene Theologie’ dat vorig jaar werd uitgeroepen tot het 
beste theologische boek van 2020. 
Het thema duurzaamheid staat al een aantal jaren op de ker-
kelijke agenda. Vaak gaat het dan om het verduurzamen van 
kerkgebouwen of zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzamer 
door het leven te gaan. Met haar boek ‘Groene Theologie’ voor-
ziet Trees van Montfoort deze activiteiten van de broodnodige 
theologische verdieping. Dat is nodig, om het thema kerk/geloof 
en duurzaamheid uit de sfeer van goedbedoelde en sympathieke acties te krijgen en de ver-
binding te maken met bronnen uit de eigen christelijke traditie. 
Trees van Montfoort is naast auteur, journalist en onderzoeker ook dominee. Op zondag 1 
maart zal zij bij ons voorgaan in een viering met een groen tintje. Na afloop van de viering is 
er de mogelijkheid om met Trees in gesprek te gaan over groene theologie.

Franneke Hoeks
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Dit was het thema van de commissie Zinge-
ving van de HEVO in Rosmalen in samenwer-
king met De Binnentuin, vindplaats voor zin-
geving en verdieping voor ouderen met als 
begeleiders Clazien Pulles en Harry Willems.

Religie en geluk hoeven in eerste opzicht niets 
met elkaar gemeen te hebben. Ze kunnen el-
kaar zelfs in de weg staan. Want met de fakkel 
van de waarheid (ook die van het ene, ware ge-
loof) zijn de meeste branden in de wereldge-
schiedenis gesticht! En nu ook nog komen we 
dagelijks uitingen tegen van rechtzinnigheid in 
de leer die ons tegenover elkaar doet staan. Re-
ligies die claimen de enige waarheid in pacht te 
hebben.

Aan de hand van een  jarenlange tegenstelling 
en vechtscheiding tussen Religie en Wetenschap  
ontwikkelt zich nu een nieuwe vorm van religie, 
spiritualiteit, en geloven,  die door de mangel 
van De Verlichting heen zijn gegaan. Er heeft 
zich een louteringsproces voltrokken. Met name 
de Christelijke Religie is steeds minder ‘het 
geloof’ van een instituut, een organisatie, van  
officiële kerken, maar steeds meer van een ‘ge-
loven’ als beleving en ervaring. 
Niet het gestolde geloof, de gestolde gods-
dienst, het institutionele geloof van dogma’s en 
leerstellingen, maar een geloven dat spiritueel 
is, in beweging is, mee verandert met de tijd, 
zich steeds vernieuwend.

De Religie na de Religie staat niet meer aan de 
kant van de Wetenschap die moet bewijzen dat 
God, het Goddelijke wel of niet bestaat. Maar 
in de nieuwe religie gaat het om een God, die 
met je mee gaat en die je soms mag ervaren. 
Religie staat hiermee veel meer aan de kant van 
de kunst, de poëzie, de muziek, de natuur. Aan 
de kant van de verbeelding, wat niet hetzelfde 
is als inbeelding.  Het is meer fictie dan non- 
fictie, meer een innerlijke ervaring, een inner-
lijk weten dan een zeker, bewijsbaar weten. In 
die zin maakt Religie nu een opmerkelijke co-
me-back.Met de autonomie van de wetenschap, 
los van de religie , kwam ook het autonome 
mensbeeld op. 

De mens als individu heeft zich sindsdien  steeds 
verder ontwikkeld tot en met nu. In de ideologie 
van het Liberalisme en Neoliberalisme in onze 
tijd  is de mens het autonome individu op een 
vrije markt. Deze ideologieën zijn zo dominant, 
dat ze wel een levensbeschouwing of een soort 
van religie lijken waarin heilig geloofd wordt. 

Toch zie je nu de eerste tekenen van verval, een 
begin van een kentering. Want het vrije (vaak 
egoïstische) individualisme en de vrije (immo-
rele) markt lopen nu tegen hun eigen grenzen 
aan en tegen die van de natuur om hen heen, 
onze aarde, die onze leefstijl niet meer aan 
kan.  Met als gevolg: klimaatproblemen, mi-
lieuproblemen, bouwproblemen door vervuilde 
grond, boerenproblemen door een industriële 
veestapel, vervuilde zeeën door plastic, enz. 

Ook individueel zijn veel mensen vermoeid, 
depressief of hebben een burnout. Zijn in the-
rapie bij psychologen en psychiaters. Doen aan 
yoga, meditatie of mindfulness. Om weer be-
ter te worden maar ook om het vol te kunnen 
houden en het gestresste leven aan te kunnen. 
Zo spreekt psychiater Dirk de Wachter in zijn 
boek “De kunst van het ongelukkig zijn” over de 
hedendaagse mens als: “het ik dat zich succes-
vol ontplooit, totdat het zich in de plooien niet 
meer kan terugvinden”.

De kentering die zich tengevolge hiervan nu 
voor doet is dat mensen weer behoefte hebben 
aan ruimte, rust en bezinning. Waar ben ik mee 
bezig, waar zijn wij mee bezig? Is dit nou het le-
ven dat we willen? En dan ontstaat er ook weer 
aandacht voor zingevingsvragen en zie je een 
nieuwe belangstelling voor (nieuwe) vormen 
van spiritualiteit en religie. 
Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat de kern 
van religie is verbinding maken met jezelf, je 
medemens, met spiritualiteit, met iets wat je 
overstijgt, met God, het Goddelijke. We ont-
dekken weer, nadat we oude Godsbeelden had-
den weggedaan, dat religies een eeuwenlang 
traditie hebben van mee zoeken naar de zin van 
het leven en van antwoorden vinden op zinge-
vingsvragen. >>>

RELIGIE EN GELUK EEN PAAR APART?
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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 de Coster
                     Franneke Hoeks
correcties:    Marian Veenker
          Yvette van Hoieckel
vormgeving: Vincent Elemans

kopij naar: 
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl 
of inleveren bij ‘Ordune’
Uiterlijk woensdag 15 maart 2020

Pannenkoekenhuis Schutters Welvaren

Het 120 jaar oude café Schutters Welvaren aan de 
Ketsheuvel in Orthen, dat al ruim een jaar leegstaat, 
wordt in april een pannenkoekenhuis. 
De nieuwe uitbaters zijn Fredie en Marion van Asch 
uit Enspijk aan de Linge, bij Geldermalsen. 
Het café en de zaal worden verbouwd tot een restau-
rant met plaats voor 120 pannenkoekenliefhebbers; 
de oude cafetaria wordt omgebouwd tot keuken. 
Er komt een nieuwe toiletgroep en de veranda aan de 
voorkant verdwijnt, zodat het terras groter wordt.  

Religies die ook een lange traditie hebben in het 
nadenken over psychisch en lichamelijk lijden 
en het bieden van verpleging, troost, barmhar-
tigheid, hoop en houvast. En in het zoeken naar 
sociale verbinding, zorg voor de medemens in 
nood, naastenliefde.
Religie blijkt nu  weer een nieuwe verbinding 
aan te kunnen gaan met mens en wereld. 

Religie mag weer, ook al is het buiten de kerken 
om. Deze religie en spiritualiteit kunnen zeker 
weer een bijdrage leveren aan ons geluk. Re-
ligie en Geluk zijn geen paar apart  maar zijn 
een bijzonder, een apart paar. 
Voor ons geluk kan religie er heel goed toe 
doen!
   Harry Willems


