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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

Als u deze Salvatoriaan leest, is de Goede 
Week in aantocht en komt Pasen in zicht. 
Het thema van deze vastentijd was ‘Kies 
dan het Leven’. In het verhaal van Ruth en 
Naomi zochten we naar tekens van leven. 
Deze vrouwen leerden ons zoeken naar 
kansen en mogelijkheden op momenten 
dat het leven nagenoeg onmogelijk leek. 
Met het vastenproject in Cuba proberen 
we vrouwen ook een nieuwe levenskans te 
geven. 
Heeft u al een bedrag naar ons Vasten-
project overgemaakt? Niet? In deze Salva-
toriaan leest u natuurlijk nog een keertje 
over dit vastenproject. 
Om ons heen staat de natuur op springen: 
de bloembollen laten zich zien, bomen 
staan op springen en mens en dier genie-
ten van de eerste warme zonnestralen. 
De natuur staat bol van levenstekens. 
Dat lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, 
maar wie het nieuws een beetje volgt, 
weet dat onze aarde onder druk staat. 
Gelukkig zijn er steeds meer mensen die 
inzien dat het zo niet langer kan. 
Hoe mooi is het dat juist jonge mensen 

l e v e n s t e k e n s

zich zo druk maken over onze aarde.  
Al maanden geven klimaatspijbelaars aan dat zij 
vinden dat fundamentele verandering nodig is. 
Voor mij zijn de protesten van deze jonge mensen 
tekens van leven. In maart vond de klimaatmars 
in Amsterdam plaats: een signaal dat veel mensen 
dit belangrijk vinden. Ook weer een onmiskenbaar 
levensteken. Mooi dat klimaat zoveel verbinding 
tot stand kan brengen.
Deze Salvatoriaan staat boordevol levenstekens, 
hoopvolle zaken binnen en buiten onze gemeen-
schap. Een prachtige verzameling berichten, als 
levenstekens op weg naar Pasen. 

Franneke Hoeks - Pastoraatsteam
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doe mee     doe mee     doe mee !!!!

doe mee     doe mee     doe mee !!!!
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In deze Vastentijd hebben we ons verbonden met de vrouwen met borstkanker in Cuba via ons 
project Wheels of Hope.
In elke viering staan we daar bij stil.  
Ook in de Kinderkerk was er aandacht voor het project. Extra aandacht was er voor Lissette, de 
vrouw op de poster. Lissette is opnieuw ziek geworden. Omdat we haar niet het bloemetje uit de 
Kinderkerk konden geven, hebben we haar een kaart gestuurd met daarop de namen van de kin-
deren en de ouders..
We kregen een ontroerde reactie uit Cuba terug. Het doet goed als er mensen zijn aan de over-
kant van de zee die ook aan je denken. 

We rekenen op uw warme steun voor Wheels of Hope, teken van hoop voor de vrouwen met 
borstkanker en de mensen om hen heen. We denken aan hen. 

namens de werkgroep Wereldwijd,
Gepke Kerssen

Verbonden met de vrouwen in Cuba

Paasvuur op de Parade
Ook dit jaar organiseert het beraad van kerken weer het paasvuur op de Parade. 
Op zaterdag 20 april om 20.00 uur bent u welkom op de Parade. We zingen, bidden, luisteren naar 
een verhaal en ontsteken het paasvuur. Alle kerken nemen de vlam van dit paasvuur mee naar hun 
eigen dienst. Mgr. De Korte zal het paasvuur ontsteken. Het paasvuur duurt tot 21.00 uur. 

Vieringen Goede Week (San Salvatorgemeenschap)

Do 18 april 19.00 u Witte Donderdag Broodnodig                 De Cantorij 

Vr  19 april 19.00 u Goede Vrijdag    Overgave                    Melodiek 

Za 20 april 21.30 u Paaswake           Het eerste licht           De Cantorij

Zo 21 april 10.30 u Eerste Paasdag   Hij leeft en doet leven Melodiek

Kruisiging van Christus 
midden 15e eeuw Italie
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Klimaatmars

Op zondag 10 maart vond de Klimaatmars 
plaats in Amsterdam. Ik was al weken onder 
de indruk van de klimaatspijbelaars en had 
het gevoel dat ik nu mijn stem moest laten 
horen. Niet alleen namens mezelf, maar ook 
vanuit mijn betrokkenheid bij San Salvator. 
Ik spijbelde van de San Salvatorviering om 
op tijd in Amsterdam te kunnen zijn. In 
de Dominicuskerk vond ik een plaatsje in 
de kerkbanken. Ruim 800 mensen vanuit 
een diversiteit aan kerken en geloofsge-
meenschappen waren aanwezig bij deze 
kerkelijke start van de mars. Een van de 
klimaatjongeren begroette ons met ‘Wel-
kom klimaatdrammers!’. Hoe mooi kan een 
begroeting zijn. 
Na de viering zocht ik – met onze San Salvatorvlag- mijn weg naar de Dam. Onder de deelne-
mers leefde het besef dat het nu echt de hoogste tijd is om stappen te zetten. Die urgentie 
was duidelijk terug te zien in de leuzen op de spandoeken. De officiële telling van de politie 
wees uit dat er ruim 35.000 mensen aan de Klimaatmars hebben deelgenomen, een duidelijk 
signaal aan de overheid. Ik was ontroerd door de mix van mensen die regen en kou die middag 
trotseerden om hun zorg over het klimaat zichtbaar te maken. Hoe mooi is het dat juist jonge 
mensen en kinderen een belangrijke motor zijn in deze beweging. In Amsterdam waren veel 
kinderen en jongeren aanwezig. Dat geeft mij hoop voor de toekomst.
 Franneke Hoeks

Ook vanuit San Salvator waren kinderen 
bij de Klimaatmars aanwezig. 
Hieronder het verhaal van Stein.

‘We gingen demonstreren voor het 
klimaat, om de wereld beter te maken. 
We hadden allemaal een heel goed bord 
gemaakt. Bijvoorbeeld: ‘het klimaat dat 
vergaat’, ‘het gaat om onze toekomst’, 
‘ik ben kwaad vanwege het klimaat’, 
en ‘we moeten gewoon beter voor de 
wiruld zorgun’.
Toen we aankwamen in Amsterdam was 
het zachtjes aan het regenen. Wij dachten 
dat de mars om 1 uur begon. We waren 
er dus al vooraf, om op tijd te zijn om te 
luisteren naar de mensen op het podium. Toen begon het keihard te regenen. Uiteindelijk was 
het 1 uur, maar ze bleven praten en gingen niet lopen. Dus we bleven staan tot half 2. 
We stonden vast, midden in de groep mensen.
Uiteindelijk begonnen ze een beetje te lopen, en toch weer niet, maar we konden er wel 
langs.
We zijn terug gegaan en zijn op het station iets warms gaan drinken. De trein ging niet terug 
tot Den Bosch, en toen kwamen mijn ooms ons ophalen in Utrecht.’  
Stein, 8 jaar.
 
Binnen de San Salvator wordt veel georganiseerd. Dat laat zien dat we een levende gemeen-
schap zijn. Heel erg fijn! Leuk dat zoveel mensen hun tijd en energie in de San Salvator 
steken. 
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Vanaf het moment dat wij als San Salvator-
geloofsgemeenschap onze eigen weg gegaan 
zijn (sinds 1 november 2011) kunnen wij onze 
vieringen in het Dagcentrum van Cello aan de 
Van der Eygenweg houden. 
Wij zijn als San Salvatorgemeenschap natuur-
lijk erg geholpen en erg blij dat wij in deze 
mooie ruimte elk weekend onze vieringen 
mogen houden.

Daar moet overigens wel elke week door onze 
vrijwilligers veel voor gedaan worden. 
Door Melodiek (en in vakantieperiodes door 
de inruimploeg) wordt alles klaar gezet voor 
de vieringen. Na de viering op zondag zijn er 
weer vrijwilligers, die zorgen dat alles weer 
opgeruimd wordt en dat de medewerkers van 
Cello op maandagmorgen de ruimte aantref-
fen, zoals ze die op vrijdag achter gelaten 
hebben. Het bestuur ziet en waardeert de 
inzet van al deze mensen.

In de afgelopen jaren zijn we Cello, naast de 
weekendvieringen, voor steeds meer activi-
teiten gaan gebruiken.  
Helaas zijn er de afgelopen periode vanuit 
Cello meerdere klachten binnengekomen bij 
het bestuur. Ondanks alle goede inzet van 
ons allen, was de ruimte op zondag toch niet 
goed achtergelaten. Als bestuur nemen wij 
deze klachten zeer serieus. Naast meerde-
re acties, bedoeld om deze klachten weg 
te nemen, hebben wij ons beraden over het 
gebruik van Cello.  

Wij zijn als bestuur tot de conclusie gekomen 
dat we terug moeten naar de uitgangssitua-
tie, namelijk Cello gebruiken voor de week-
endvieringen (en soms vieringen op andere 
dagen, zoals in de Goede Week). Daarnaast 
willen we Cello blijven gebruiken voor de Al-
gemene Leden Vergaderingen (twee keer per 
jaar), de dienstenveiling en Ratatouille. 

Alle andere activiteiten verplaatsen  we naar 
Ordune. Wanneer dat niet mogelijk is zoeken 
we, in samenspraak met de organisatoren van 
die activiteiten, andere oplossingen.
Wij hopen op deze manier nieuwe klachten 
vanuit Cello te voorkomen. Het zal duidelijk 
zijn dat dit voor het voortbestaan van ons 
gebruik van Cello belangrijk is. Bijkomen-
de voordeel is dat Ordune op deze manier 
een belangrijkere plaats krijgt binnen onze 
geloofsgemeenschap. Ook niet onbelangrijk 
is het feit dat onze kleiner geworden groep 
kosters niet meer belast wordt met openen 
en sluiten van Cello buiten de vieringen om.

Het bestuur hoopt met dit besluit, dat 15 
maart is ingegaan, de goede samenwerking 
met Cello nog lang te kunnen voortzetten.  
Daarbij helpt ongetwijfeld ook dat wij ons 
blijven realiseren –ieder weekend weer– dat 
we te gast zijn in de ruimte van een andere 
organisatie.

Jos de Ridder, voorzitter SSiB

GEBRUIK  CELLO – Er gaat wat veranderen

Opfristraining voor bezoekers

De laatste jaren hebben een groot aantal Salvatorianen de training ‘Bezoeken’ en 
‘In gesprek over levensvragen’ gevolgd.
Aan het eind van de trainingen hebben we de belofte gedaan dat er na enige tijd een 
opfrismoment zou komen. Met de bedoeling het geleerde nog eens te herhalen en ook om 
van elkaar ervaringen te horen. 
Op dinsdagochtend 14 mei houden we zo’n opfrismoment in Ordune. 
We werken van 09.30 uur tot 12.00 uur. Ard Nieuwenbroek begeleidt deze ochtend en 
bij hem kun je je ook opgeven. 
Het mailadres is ard@orthohulp.nl 
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Het onze vader – in gesprek

De afgelopen jaren verschenen de nodige boekjes 
over het Onze Vader. De Theoloog des Vaderlands 
van 2017, Claartje Cruijff, organiseerde zelfs een 
project waarin zij met mensen vanuit verschillende 
religieuze achtergronden in gesprek ging over dit 
gebed. Het boekje Slow Food was het resultaat van 
deze bespiegelingen.
Voor Christenen over de hele wereld is het Onze 
Vader een belangrijk gebed. Binnen San Salvator-
gemeenschap komt dit gebed ieder weekend terug 
in onze vieringen. We willen de komende maanden 
dit gebed met elkaar verkennen in vijf avonden. 
De avonden worden voorbereid en begeleid door 
de voorgangers San Salvatorgemeenschap. Iedere 
avond staan andere zinnen uit dit christelijk oerge-
bed centraal. Rondom deze zinnen gaan we graag met u in gesprek over de betekenis van 
woorden, beelden en gebed. Ook gaan we in op de achtergrond van (delen) van het Onze 
Vader. Ieder avond krijgt zijn eigen klank en kleur.
De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar vormen ook een geheel. De inzichten uit 
deze avonden zullen we vertalen naar onze vieringen. 
De avonden vinden plaats in de huiskamer van Ordune. We hebben plaats voor 20 mensen 
per avond. Het is noodzakelijk om u op te geven voor deze avonden. Dat kan door een 
mailtje te sturen naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

 dinsdag 11 juni         Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,
            Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel 
  Tony de Meulder  Franneke Hoeks             Viering 23 juni

 maandag 20 mei    Onze Vader, die in de hemel zijt, 
  Maria v.d. Dungen  Corrie Dansen  Franneke Hoeks               Viering op 2 juni

 dinsdag 24 september     en leid ons niet in bekoring,
          maar verlos ons van het kwade 
  Corrie Dansen  John Parker  Franneke Hoeks                   Viering 20 oktober

 woensdag 21 augustus     Geef ons heden ons dagelijks brood,
           en vergeef ons onze schuld,zoals ook wij aan    
           anderen hun schuld vergeven, 
  Ard Nieuwenbroek  Franneke Hoeks                     Viering 1 september

 woensdag 13 november    Want van U is het koninkrijk
           en de kracht en de heerlijkheid
           in eeuwigheid. Amen 
  Gepke Kerssen  Franneke Hoeks                   Viering 1 december

ONZE VADER - MUZIEK EN MEER
In het kader van de reeks bezinningsavonden over het Onze Vader zijn we onder 
andere op zoek naar muzikale versies van het Onze Vader. Ook andersoortige 
versies of afbeeldingen van dit gebed zijn welkom. U kunt uw tips mailen naar 
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
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Gezelligheid gezocht

Sinds 2017 is Ordune het doordeweekse 
hoofdkwartier van de San Salvator. 
Ordune ligt in Orthen op de kruising van 
Ketsheuvel en Schaarhuispad. 
Drie ochtenden in de week zorgen gast-
vrouwen hier voor een gezellige ontvangst. 
Ordune is ook de vaste uitvalsbasis van onze 
pastor Franneke Hoeks.  
Ook zij is hier regelmatig te vinden.
Op maandag, woensdag en vrijdag is er al-
tijd koffie, thee en een luisterend oor. 

Dan worden ook administratieve zaken voor de gemeenschap geregeld. Denk daarbij aan het 
inschrijven van de post, het aannemen van de telefoon, het bijhouden van de bezetting van 
de ruimtes in Ordune, het beheren van de voorraad en soms wat licht huishoudelijk werk. 
Wat zou het mooi zijn als we Ordune verder kunnen uitbouwen tot een plek waar mensen zich 
welkom weten. Het team van gastvrouwen kan wel wat ondersteuning gebruiken.  Zou dat iets 
voor u zijn? 
Kom een keertje kijken op Ordune of neem contact op met Trudie van Lexmond  
via info@sansalvatorgemeenschap.nl  of 0648 64 55 07.

Doeslief

Sire heeft kort geleden een prachtige campagne 
gestart met als thema:‘Doeslief’ . 
De campagne moet Nederland confronteren met 
groot en klein onaardig gedrag. 
Bumperkleven, het negeren van een caissière in 
de supermarkt, treiteren van OV-medewerkers, 
elkaar niet voor laten gaan in het verkeer, 
voordringen in de trein, geluidsoverlast, 
burenruzies, schelden en haatberichten op 
sociale media. 
Paul van Lange, hoogleraar Psychologie, VU 
Amsterdam, onderschrijft het belang van de 
campagne: ‘Eén van de grootste irritaties in 
Nederland komt voort uit overlast die anderen 
veroorzaken. 
Mensen willen graag meer vriendelijkheid. 
Uit onderzoek dat wij hebben gedaan, blijkt dat 
87 procent van de ondervraagden aangeeft dat 
we wel wat aardiger kunnen zijn voor elkaar. Ve-
len willen zich daar best voor inzetten als ande-
ren dat ook doen. 
Maar daar ligt de eerste hindernis: 
morele superioriteit. Vergeleken met ons zelf, 
vinden we dat anderen zich gemiddeld genomen 
veel onaardiger en minder sociaal gedragen’. 

Al met al, ook voor Salvatorianen, een 
mooie uitdaging om dit voorjaar 
(en daarna) ‘aardiger’ te zijn voor een 
ander. Sire geeft je ook wat hulpmidde-
len die je kunt gebruiken bij Whatsapp of 
Facebook.. 
Dit alles via de site: 
www.doeslief.sire.nl/pakket

Ard Nieuwenbroek
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Lentebrief van de penningmeester

’s-Hertogenbosch, maart 2019

Geachte Heer, Mevrouw,

Onlangs mocht ik de kascommissie ontvangen. Zij hebben de financiële administratie 
van 2018 grondig gecontroleerd. Gebleken is dat de inkomsten en uitgaven deugdelijk 
zijn vastgelegd. De kascommissie zal de Algemene Ledenvergadering dus voorstellen de 
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid. 
Een gelegenheid om u, voorafgaand aan de ALV reeds globaal te informeren.

Dankzij een belangrijke toename van de bijdragen, waaronder twee grote eenmalige 
giften, een toename van de collecte-ontvangsten én een eenmalige mindere uitgave 
van de personeelskosten, doordat gedurende enkele maanden geen betaalde vervanging 
was, kan voor 2018 een positief saldo worden bijgeschreven. 

Ondanks het grote positief resultaat in 2018 is het nog te vroeg om de begroting van 
2019 bij te stellen. Deze begroting toont nog een negatief saldo.

Afgelopen jaar zijn de zgn. groene munten met ons logo ingevoerd. Indien u deze 
munten vooraf inkoopt met een overschrijving naar de bank en  de munten in het mand-
je deponeert bij de collecte betaalt de belasting mee aan uw afdracht aan SSiB. 

Daarnaast blijft de mogelijkheid te kiezen voor ‘periodiek schenken’. Deze vorm van 
schenken aan SSiB is mogelijk omdat SSiB een zgn. ANBI-status heeft, waardoor giften 
aan onze vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. Periodiek schenken is eenvoudiger en goed-
koper geworden, omdat een notaris niet meer nodig is. Op de website van de Belasting-
dienst onder ‘periodiek schenken’ kunt u het betreffende formulier downloaden. 
U vult dit formulier in met uw gegevens, stuurt dit, in tweevoud, naar mij of zorgt dat 
dit formulier op een of andere manier bij mij terechtkomt. Ik zorg vervolgens voor in-
vulling van de ontbrekende gegevens en ondertekening en bezorg een exemplaar weer 
bij u. Daarmee bewijst u de Belastingdienst dat uw giften aan SSiB de komende vijf jaar 
volledig fiscaal aftrekbaar zijn.

Met uw bijdrage versterkt u de positie van onze San Salvatorgeloofsgemeenschap. 
Met uw steun kunnen onze pastores hun werk blijven doen, de koren blijven zingen en 
kunnen we de overige kosten, zoals onder meer huur Cello en Ordune blijven betalen. 
Overigens allemaal vaste kosten, terwijl de inkomsten allerminst vaststaan.
Wij hopen daarom, ook in financieel opzicht, in 2019 opnieuw op u te mogen rekenen. 
Blijf a.u.b. onze en uw geloofsgemeenschap steunen, zodat wij met elkaar een 
krachtige en bloeiende gemeenschap zijn en blijven.

Het bestuur dankt u voor uw steun en wenst u, aan het begin van een nieuwe lente met 
hopelijk zicht op een prachtige zomer, een mooi, gezond en goed jaar in een inspireren-
de San Salvator gemeenschap.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Jacques Goossens, penningmeester.
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ZIN in film
Wie weer graag, samen met andere 
Salvatorianen, naar een mooie film 
wil, krijgt de kans op maandag 15 
april en woensdag 17 april. Met de 
Verkadefabriek hebben we afgespro-
ken dat Capharnaüm dan draait. Een 
verhaal dat zich afspeelt in Libanon, 
in Beiroet, waar een jongen van een 
jaar of twaalf zijn ouders aanklaagt 
omdat zij hem op de wereld hebben 
gezet. De omstandigheden waaron-
der hij moet leven zijn het leven 
niet waard, vindt hij. 
Het leven in de achterbuurten van 
Beiroet is zwaar en biedt weinig 
vreugde. 

De film laat zien wat het is te moe-
ten overleven zoals deze jongen, 
zijn ouders en andere mensen die 
het in die samenleving niet goed 
getroffen hebben. 
Op maandagavond begint de film om 
19.00 uur, op woensdagmiddag om 
14.00 uur. Kaarten voor de voorstel-
lingen zijn al (online) te bestellen 
via 
www.verkadefabriek.nl 

Corrie Dansen, namens werkgroep 
ZIN.

	

Ratatouille 2019

Zondag 24 maart was het weer Ratatouille, het 
benefietconcert ten bate van de San Salvator In 
Beweging. Ondanks het mooie weer was het druk-
ker dan vorige jaren en de sfeer was weer prima. In 
een goedgevulde aula van Dagcentrum Eygenweg 
speelde zich een heuse ratatouille af aan muziek: 
een Barok ensemble, compleet met klavecimbel, 
viola da gamba en verschillende soorten fluiten. So-
lozang begeleid door gitaar van Gonnie van Osta en 
solozang van Mieke van Huijgevoort begeleid door 
piano, een meerstemmig vrouwenkoor o.l.v. Cora 
van Rijn, een pracht verhaal van Adri Bosch over 
het vogelvrouwke van de Heinis eindigend in een 

lied dat iedereen 
kon meezingen. En 
als meezinggedeel-
te: het smartlap-
penkoor Onbekrom-
mert uit Cromvoirt 
gevolgd door onze 
eigen Ratatouille-
band. 
Met als extra het 
klarinetspel van 
Inge Sauter, wat 
een staande ovatie 
opleverde.

En dan de catering niet te vergeten: drie soorten 
soep, broodjes en ratatouille in overvloed. 
Na afloop keerden blij verraste en ontroerde bezoe-
kers én artiesten huiswaarts.
Bij deze een gemeend dank je wel aan iedereen die 
meegewerkt heeft, in welke vorm dan ook.
Samen hebben we de klus toch maar weer mooi 
geklaard.

En, waar het allemaal om begonnen was: de op-
brengst van € 814,65 mag er wezen.

Tot volgend jaar!
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BIJZONDERE MOMENTEN

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Aukje van Son-Sekhuis overleden op 26 januari  2019
Harry van Dijk             overleden op 26 februari 2019

Bedankt Gerard,

Gerard Luijten: met hart en ziel betrokken 
bij de Salvatoriaan. Met grote inzet en at-
tente aandacht voor de inbreng van anderen 
leidde hij de redactievergaderingen, altijd 
open voor nieuwe plannen.Bij moeilijke 
beslissingen, zoals het weigeren of wijzigen 
van een artikel, konden de andere redactie-
leden op hem rekenen.
Na een periode van ziekte hebben zijn 
vrouw en hij besloten te verhuizen naar 
Venlo, waar ze dichter bij hun dochter 
zullen wonen.
Gerard, hartelijk dank voor je inzet. We 
wensen jullie beiden een gelukkige toekomst 
in het mooie Limburg.

De redactie van de Salvatoriaan.

Wijziging adres kledinginzameling.                                     

In de Salvatoriaan van 30 januari jl. werd 
de inlevering, die op zaterdag 20 april zal 
plaatsvinden, al aangekondigd. Het bezorg-
adres is gewijzigd. U kunt uw schone kleding 
inleveren bij de ingang van het gebouw Or-
dune, Schaarhuisspad 131, Orthen. 
Het gebouw Ordune bevindt zich op de krui-
sing Schaarhuispas en Ketsheuvel. 
De hoofdingang bevindt zich aan de Kets-
heuvel. De actie is voor Cordaid/ Mensen in 
nood.  Tussen 10.00 en 14.00 uur kan schone 
kleding, huishoudtextiel en aan elkaar ge-
bonden schoenen in dichtgebonden plastic 
zakken afgegeven worden.  
De opbrengst gaat na sortering en verkoop 
naar een Derdewereldland.    

Bericht van de zaterdaggroep

Na de viering van 26 januari is met de be-
zoekers van die zaterdagviering de perio-
de vanaf juli 2018 geëvalueerd. Van de 20 
bezoekers deden 17 mensen mee. 
Conclusie: men stelt de vieringen op prijs en 
ziet graag dat ze voortgezet worden. 

Er werden daarbij verschillende kantteke-
ningen gemaakt, o.a.:
• de rust van de viering wordt bijzon 
 der gewaardeerd;
• er mag, maar graag terughoudend,  
 iets nieuws of afwijkends geïntrodu 
 ceerd  worden;
• het is prettig af en toe liederen te  
 zingen, die de koren niet (meer) op  
 het repertoire hebben staan;
• de zondagviering is voor een aantal  
 mensen geen alternatief.

Hierna heeft de groep ook zelf geëvalueerd 
en besloten door te gaan. 
We zullen de vinger aan de pols houden voor 
wat betreft de omvang van het bezoek aan 
de zaterdagvieringen en de belasting van de 
groepsleden. 

Gieneke Ruyters, Maria Werner en Hans 
Moerman zorgen eens in de maand voor mu-
zikale begeleiding op resp. piano, dwarsfluit 
en als cantor. 
Normaliter zullen de grote lijnen van de 
zondagviering worden gevolgd m.u.v. de 
liederen van de koren. 

Op zaterdag 18 mei staat een viering ge-
pland met Marialiederen (er is dan op zon-
dag een Eerste communieviering).

We wensen nabestaanden veel rust en sterkte toe.



de Salvatoriaan 11

Op donderdag 7 april was uitvaartondernemer 
Paulien Graves te gast op Ordune. 
Voorgangers van San Salvator, die regelmatig 
een uitvaart verzorgen, hadden haar uitgeno-
digd om hen bij te praten over ontwikkelingen 
in de uitvaartbranche. Er is bijvoorbeeld op 
het vlak van wetgeving veel aan het verande-
ren op het gebied van uitvaarten. 
Recentelijk is het mogelijk geworden om 
doodgeboren kinderen te laten opnemen in de 
wet ‘basisregistratie personen’. Voor veel ou-
ders die hier mee te maken kregen of krijgen 
is het belangrijk dat een doodgeboren kindje 
op deze manier bestaansrecht krijgt. 
Verder ligt er een wetsvoorstel om een aantal 
zaken zoals andere manieren van “begraven” 
in de toekomst mogelijk te maken.
Een trend als het gaat om uitvaarten is de 
groene uitvaart. U moet dan denken aan een 
milieuvriendelijke kist, elektrisch rouwver-
voer en begraven op een zogenaamde natuur-
begraafplaats. 
Vooral dit laatste is erg in opkomst. In onze 
regio zijn er natuurbegraafplaatsen in Scha-
ijk, Oostelbeers, Heeze en Alphen. 
Een andere trend, die Paulien Graves signa-
leert, is dat uitvaarten en alles wat daarmee 
te maken heeft steeds persoonlijker worden. 
Steeds meer wordt gepersonaliseerd bij een 
afscheid: van kist, drukwerk tot en met de 
afscheidsviering. 

Dat is iets wat wij als voorgangers ook mer-
ken als we met nabestaanden een afscheid 
voorbereiden. De aandacht voor het persoon-
lijke is mooi en past prima bij onze visie op 
het leven vieren. 
Juist dat persoonlijke willen wij in onze af-
scheidsvieringen aandacht geven. Ook willen 
we recht doen aan de geloofstraditie van San 
Salvator. Soms brengt dat ook een spanning 
met zich mee. Hoe zorg je voor voldoende 
aandacht voor beide kanten? 
Dat is keer op keer een mooie ontdekkings-
tocht. 

We eindigden deze ochtend met het idee 
het gesprek over concrete mogelijkheden 
en wensen rondom afscheid ook een keer 
met Salvatorianen te voeren.

Uitvaarten in ontwikkeling

Eerste communie

Dit jaar doen Sarah, Rosalinde, Vannity, Deacon, Jayden, Indy en Renzo 
op zondag 19 mei hun eerste communie in de San Salvator. De kinderen 
en hun ouders zijn nu drie keer bij elkaar geweest en er staan nog drie 
bijeenkomsten gepland. Iedere bijeenkomst gaan we door de poort op 
zoek naar het land van God. De poort is iedere keer anders. De eer-
ste keer gingen we door ‘de poort van alle mensen’, de tweede keer 
door ‘de poort die altijd openstaat’ en de derde keer gingen we door 
‘de poort van de goede gaven’. Voor we door de poort gaan luisteren 
we naar een mooi verhaal uit de bijbel en gaan we over dit verhaal in 
gesprek. Achter de poort maken we iedere keer het land van God met 
elkaar een beetje mooier. Dit jaar is er iedere bijeenkomst iemand van 
onze gemeenschap die het verhaal voorleest. Leuk dat ouders en kinderen zo mensen uit onze 
gemeenschap leren kennen en vice versa natuurlijk. 
Het is mooi om te zien met hoeveel enthousiasme de kinderen iedere keer door de poort gaan. 
Met een grote sprong of een sierlijk huppeltje zetten ze de stap. 
We hopen dat veel van jullie bij hun eerste communie op 19 mei aanwezig willen zijn. 
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Inzameling voor de Voedselbank – Wie helpt ?

De afgelopen jaren hebben we rondom de eerste communie een inzameling voor de voedsel-
bank georganiseerd. Een mooie manier om zichtbaar te maken dat breken en delen ook te 
maken heeft met solidariteit. 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen 
onder de armoedegrens. 
Voedselbanken helpen de armsten door hen  tij-
delijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze 
klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, 
werken wij samen met bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren. 
Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen 
en het milieu minder wordt belast. 
In het weekend van 11/12 mei en het weekend van 18/19 mei organiseren wij dit jaar ook 
een inzameling.
Hiervoor hebben we helpende handen nodig. We zoeken mensen die voor en na de vieringen 
zich willen ontfermen over de producten en willen zorgen dat deze ook bij de voedselbank 
terecht komen. Wil jij mee helpen. Bel of mail met Franneke Hoeks: 
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl of 0613421131.

Natuurlijk zijn we ook op zoek naar gulle gevers. Let op: de voedselbank kan alleen houd-
bare levensmiddelen gebruiken. Er is op dit moment vooral behoefte aan rijst, macaroni, 
spaghetti, vis in blik, vlees conserven, rookworsten en vacuüm verpakt vlees. 

Meer informatie over het werk van de voedselbank in Den Bosch is de vinden op 
www.den-bosch.voedselbankennederland.nl

Vrijwilligers gezocht voor begeleiden 
groep ‘kwetsbare ouderen’

Al geruime tijd is er iedere donderdag een ont-
moetingsgroep waarbij we kwetsbare ouderen 
een fijn aantal uurtjes hopen te bezorgen. Dat 
is inclusief een lunch. De bijeenkomst vindt 
steeds plaats in de ruimte van ‘Samen Leven 
is Samen Delen’ in Ordune. 
Het is een project van SL=SD. San Salvator 
werkt hieraan mee door  haar vrijwilligers die 
deze groep begeleiden. Op dit moment zijn er 
zoveel nieuwe aanvragen dat we een tweede 
groep willen starten. Maar….…daar zijn extra 
vrijwilligers voor nodig. 
Wat bieden en vragen we? 
Je krijgt vooraf een korte ‘scholing’ hoe deze 
groep het best te begeleiden is. Ook beloven 
we je veel voldoening na iedere bijeenkomst. 
We vragen dat je twee keer per maand be-
schikbaar bent van 09.30 uur tot 16.00 uur. 
Welke dag stellen we pas vast als we voldoen-
de  vrijwilligers hebben en we zo een geschik-
te dag voor iedereen kunnen vinden. 
Meer info of jezelf opgeven kan bij 
Ard Nieuwenbroek, ard@ortholhulp.nl

Hemelvaart-viering 
in de Grote Kerk

Op donderdag 30 mei 2019 vindt in de 
Grote Kerk een oecumenische  Hemel-
vaartsviering plaats.  
Voor het eerst zullen de 12 kerken die 
aangesloten zijn bij het Beraad van 
Kerken samen vieren. Dat is oecumene 
in de praktijk met een diversiteit aan 
stijlen van geloven.
Als San Salvator houden wij geen eigen 
viering, maar nodigen we u allen uit om 
aan te sluiten bij deze oecumenische 
happening. 
Vanaf 09.30 uur is de kerk open. 
De viering begint om 10 uur. Na afloop 
is er koffie en een lunch. De muziek 
wordt onder andere verzorgd door 
het koor ‘In Beween the Lines’ en een 
gelegenheidsband uit de verschillende 
kerken.
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      Agenda
Maandag  15 april 19.00 uur     Verkadefabriek – ZIN in film

Dinsdag  16 april 14.00 uur      Salvatrix in gesprek over ‘Een Jihad van Liefde’ 

 Na opgave wordt de locatie doorgegeven

Woensdag  17 april 14.00 uur  Verkadefabriek – ZIN in film

Donderdag   18 april  19.00 uur  viering Witte donderdag  

Vrijdag    9 april 19.00 uur  viering Goede vrijdag (met bloemenhulde)

Zaterdag      20 april  10-14 uur  Ordune | Kledinginzameling

Zaterdag      20 april  20.00 uur   paasvuur op de Parade

Zaterdag      20 april  21.30 uur  viering Paaswake Het eerste licht  

Zondag         21 april 10.30 uur            1e paasdag Hij leeft en doet leven

Zondag         21 april 11.00 uur   Gymzaal Cello Kinderkerk: Het is Pasen!

Donderdag    25 april 19.30 uur  Cello Algemene Ledenvergadering

Dinsdag        14 mei   09.30 uur   Ordune Opfriscursus bezoekwerk

Weekend      11/12 mei voor/na viering Inzameling voedselbank

Donderdag    16 mei  19.30 uur  Ordune Adviesraad

Weekend      18/19 mei voor/na viering Inzameling voedselbank

Zaterdag      18 mei   19.00 uur            Cello Mariaviering

Zondag         19 mei   10.30 uur     Eerste Communie viering - Kinderkerk

Maandag      20 mei   19.30 uur   Ordune  Bijeenkomst Onze Vader

Donderdag   30 mei   10.00 uur   Grote Kerk  Oecumenische Hemelvaartviering

Dinsdag        11 juni  19.30 uur   Ordune Bijeenkomst Onze Vader

Zondag        16 juni   11.00 uur   Gymzaal Cello Kinderkerk

Woensdag    21 augustus  19.30 uur  Ordune  Bijeenkomst Onze Vader

Dinsdag       24 september 19.30 uur  Ordune  Bijeenkomst Onze Vader

Woensdag    13 november  19.30 uur  Ordune  Bijeenkomst Onze Vader

iedere zondag 
 stiltemeditatie dagcentrum 10.00-10.25 uur           De Eygenweg

Laat weten dat je komt
Binnen de San Salvator wordt veel georganiseerd. Dat laat zien dat we een levende gemeen-
schap zijn. Heel erg fijn! Leuk dat zoveel mensen hun tijd en energie in de San Salvator ste-
ken.Voor veel activiteiten vragen we mensen om zich op te geven. In dat opgeven zijn we 
niet altijd even goed. Het is fijn als u zich opgeeft voor San Salvatoractiviteiten. Fijn voor 
de mensen die het organiseren. Fijn voor u als bezoeker. Dus: laat weten dat je komt!
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Vieringen San Salvatorgemeenschap 
in het Dagcentrum Cello, 
van der Eygenweg 1 
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur 
en zondags om 10.30 uur. 
Voorafgaand aan de viering ‘s zondags is 
het mogelijk om vanaf 10.00 uur deel te 
nemen aan een stilte-meditatie.

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
Ontmoetings- en kantoorruimte ‘Ordune’
Schaarhuispad 131
5231 PP ‘s-Hertogenbosch
tel.: 06-48645507 

Bereikbaar op werkdagen
van 09.30 tot 11.30 uur

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rek.nr.: NL96 INGB 0006040713 
t.n.v. San Salvator in Beweging

De Salvatoriaan: 

redactie:   Marga van de Koevering 
                 Ton van Iersel-Oomens
                 Franneke Hoeks
vormgeving:  
                Vincent Elemans

kopij graag naar: 
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl 
of inleveren bij ‘Ordune’
Uiterlijk zondag 9 juni 2019

Salvatrix

Op 22 maart 2016 verloor Mohamed El Bachiri 
zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen. Zij 
kwam om het leven bij de aanslagen in Brussel. 
Salvatrix, leesgroep voor vrouwen, bespreekt op 
16 april ‘Een jihad van liefde’, het boekje als 
eerbetoon aan zijn vrouw en een pleidooi voor  
medemenselijkheid en liefde. 
David Van Reybrouck luisterde naar Mohameds 
verhaal en tekende het op. We komen bij elkaar 
van 14.00 tot 15.30 uur. Deze keer komen we 
niet in Ordune bij elkaar, maar bij iemand van 
onze groep thuis. Informatie bij contactpersoon 
Corrie Dansen 06-25116229;
corriedansen@gmail.com).  

Belangstelling?   WELKOM

Familie Tamrazyan krijgt 
verblijfsvergunning

Samen met haar ouders, broers en zus heeft de Ar-
meense Hayarpi Tamrazyan dinsdag een verblijfsver-
gunning gekregen. Het gezin Tamrazyan zat maan-
denlang in kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel in 
Den Haag. Vanuit San Salvator waren we betrokken 
bij deze 24/7 viering. De doorlopende kerkdienst 
moest voorkomen dat de uitgeprocedeerde familie 
uitgezet zou worden. Dit kerkasiel was een van de 
factoren die leidden tot een nieuw regeringsakkoord 
over het Kinderpardon, waardoor de zaken van zo’n 
duizend kinderen opnieuw worden bekeken. In de 
afgelopen dagen kregen diverse andere gezinnen al 
een vergunning, tot vreugde van de familie Tamra-
zyan.

Ratatouille 2019


