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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

Wie had dat kunnen denken… toen de meeste 
kopij voor deze Salvatoriaan werd geschreven, 
bevonden we ons nog op bekend terrein. Inmid-
dels heeft het Coronavirus nagenoeg al het soci-
ale leven stil gelegd. Ook San Salvator ligt even 
stil. Nee dat klopt niet. We kunnen even niet 
samen in een ruimte vieren, maar ik merk dat 
we op andere manieren zoeken naar verbonden-
heid en betekenis. 
Niet alleen wij als San Salvator, maar de hele 
samenleving is in deze dagen doortrokken van 
het belang dat we moeten zorgen voor elkaar. 
Dat zorgen voor is op dit moment vooral fysiek 
afstand houden van elkaar. Dat is een vreemde 
tegenstelling. Zorgen voor verondersteld nabij-
heid die er in lijfelijke zin even niet of nauwe-
lijks kan zijn. 
Crisis maakt mensen ook creatief, binnen en 
buiten San Salvator. Als geloofsgemeenschap 
zoeken we naar manieren om verbonden te blij-
ven met elkaar en inspiratie door te geven. 
Dat doen we bijvoorbeeld door vieringen op een 
andere manier vorm te geven. Truus van Kaam 
werkte haar viering om tot een thuisviering. 

Ook voor de komende weekenden zorgen we ie-
der weekend voor een bezinnend moment door 
mooie teksten, door een filmpje of beeldme-
ditatie. Wie wil en kan er meedenken en mee-
doen als het gaat om de vraag hoe kunnen we 
geloofsgemeenschap kunnen zijn in tijden van 
Corona?
We hebben iedereen al opgeroepen om vooral 
contact met elkaar te houden. Bel elkaar op, 
stuur een kaart of  mailtje of gebruik whatsapp 
en andere sociale kanalen om voor verbinding 
te zorgen. 
Ik ben deze dagen heel veel aan het bellen en 
merk dat ik het ook fijn vind als mensen mij 
bellen. Mijn belbundel heb ik omgezet in einde-
loos bellen. Schroom dus niet om de telefoon te 
pakken of te mailen. 
Ook whatsapp op mijn telefoon is een mooie 
manier om mensen te verbinden. We zijn een 
San Salvator whatsappgroep gestart met Salva-
torianen van wie we het mobiele nummer heb-
ben. Wil je meedoen met die groep, geef je mo-
biele nummer dan aan mij door.
Soms slaat de angst me om het hart. >>

kerk-zijn in tijden van Corona
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>> Ik maak me zorgen over mijn dierbaren, over jullie allemaal, over de toekomst. Het is groot en 
niet te overzien en toch merk ik ook dat ik warm word van al die kleine initiatieven die ik in buurt, 
stad en land zie gebeuren. 
Mensen die boodschappen doen voor buren, kinderen die tekeningen maken voor het verzorgings-
huis, mensen die klappen voor het zorgpersoneel, de jonge mensen in de supermarkt die aan het 
werk blijven en natuurlijk al die mensen in de zorg: helden zijn stuk voor stuk. Als die mensen, 
met hun inzet en initiatieven temperen mijn angst en geven mij hoop.
Heb aandacht voor elkaar, blijf vertrouwen 
en laten we blijven zoeken naar verbinding!
Een hartelijke groet
Franneke Hoeks   0613421131
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
PS 
Veel van de kopij werd geschreven voor de volle omvang van 
de Coronacrisis duidelijk werd. 
Veel groen in deze Salvatoriaan. Dat is mooi en hoopvol.
We kijken terug en vooruit in de hoop dat we later dit voor-
jaar onze normale activiteiten weer op kunnen pakken.  Of alles op de geplande data door kan 
gaan, weten we niet. 
Houdt de website in de gaten. Die proberen we up-to-date te houden.

De scholen zijn dicht 

We waren het bijna vergeten, dat de stad heel langzaam
stil kan worden, kan fluisteren: ‘Blijf thuis vandaag.’
Dat je door thuis te blijven een nieuwe betekenis
van vrijheid kan vinden.
Dat een weekend zonder voetbal je relatie kan bevorderen.
Dat extra wc-papier je niet zal redden.
Dat quarantaines niet echt bestaan,
maar zijn verzonnen om te kunnen lezen.
Dat je leest om jezelf te vergeten.
Dat een zondagmiddag een hele week kan duren,
maar dat toch elke seconde telt.
Dat we kwetsbaar zijn,
dat dat ons sterk maakt.
Dat hulpverleners eigenlijk superhelden zijn.
Dat de wind een waarschuwing is van hartslagen
om te herstellen.
We waren het bijna vergeten, dat we bestaan in relatie,
dat we samen allemaal zijn.
Dat we even op afstand blijven,
zodat we heel langzaam
dichter tot elkaar kunnen groeien.

Een gedicht van Gershwin Bonevacia, Stadsdichter van Amsterdam, 
dat op de voorzijde van het Parool verscheen.
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Op 1 maart, de eerste zondag van de Vasten, 
ging Trees van Montfoort ons voor in een boei-
ende viering. Trees is de auteur van het be-
kroonde boek Groene Theologie, waarin zij de 
huidige ecologische crisis vanuit een theologi-
sche visie benadert. Het thema van de viering 
was Jezus en de Wilde Dieren. Tijdens zijn 
periode in de woestijn leefde Jezus, volgens 
Marcus, te midden van de wilde dieren. Dat 
staat in de Bijbel gelijk aan dieren die leven 
in het wild, niet aan gevaarlijke dieren. Wij 
vonden vooral de uitspraak: ‘De natuur kan 
prima zonder de mens, maar de mens kan niet 
zonder de natuur’, stemmen tot nadenken.
Na de viering hadden we met een groep een 
nagesprek met Trees over wat wij als geloofs-
gemeenschap kunnen doen. 

DE SAN SALVATOR EEN GROENE KERK?

Wie vindt het leuk om samen met anderen zijn 
of haar tanden te zetten in het boek Groene 
Theologie van Trees van Montfoort? 
In zes of zeven bijeenkomsten lezen we dit 
boek, gaan we met elkaar in gesprek en kijken 
we wat groene theologie voor San Salvator kan 
betekenen. We lezen per bijeenkomst onge-
veer 50 bladzijden uit het boek en gaan aan de 
hand van vragen met elkaar over het gelezen 
materiaal aan de slag. 
De bijeenkomsten vinden een keer in de maand 
op woensdag plaats van 13.30 tot 15.30 uur in 
de huiskamer van Ordune. De groep willen we 
niet groter laten zijn dan 8 personen. 
We verwachten dat u zelf het boek Groene 
Theologie van Trees van Montfoort aanschaft. 
We komen bij elkaar op 6 mei, 3 juni, 8 juli, 
26 augustus, 24 september, 28 oktober en 
25 november. 
Een keer een bijeenkomst missen kan, maar 
het is heel fijn als u zoveel mogelijk bijeen-
komsten aanwezig kunt zijn. Ik kijk uit naar 
een spannende, groene ontdekkingstocht.
Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten ver-
bonden. Wel vragen we een vrijwillige bijdra-
ge voor de koffie, thee en kopieerkosten. 
Vanwege de organisatie vragen we u om zich 
op te geven voor deze bijeenkomsten via 
info@sansalvatorgemeenschap.nl .. 

Ook als u niet op dit moment kunt, maar wel 
interesse heeft, laat het ons weten. Misschien 
dat we een tweede leesgroep op een ander 
tijdstip kunnen starten.

Franneke Hoeks

Leesgroep Groene Theologie

Eén concreet voorstel, dat we willen gaan onder-
zoeken, is of wij ons kunnen aansluiten bij 
Groene Kerken.

Wil je meedenken, stuur dan een mail naar 
info@sansalvatorgemeenschap.nl
Dorine Broekmeulen en Maria van den Dungen



de Salvatoriaan 4

Eerste Communie

Dit jaar doen Oliwia, Bram, Saar, Samuel, Me-
lody en Milan hun eerste communie in de San 
Salvator. De communicanten en hun ouders 
zijn nu twee keer bij elkaar geweest. 

Iedere bijeenkomst staat er een grote poort 
in de ruimte. Voor de poort vertellen we een 
verhaal van Jezus. Achter de poort gaan we 
lekker aan de slag. We maken iedere keer 
het land van God een beetje mooier. We 
hopen dat de kinderen op 19 mei hun eerste 
communie kunnen doen. Samuel, een van de 
communicanten, schreef een stukje voor de 
Salvatoriaan. Leuk, zo’n verslag uit de eerste 
hand:
“Ik doe mijn Eerste Communie omdat ik in 
God geloof en omdat ik dan extra bij de kerk hoor. Papa en mama vinden het ook fijn 
dat ik zo meer over de Bijbel en over God leer. Ik vind de voorbereidingen heel leuk. 
We zingen samen en dat is heel gezellig. Elke week is er een poort. Franneke vraagt 
of je door de poort wil en dan mag je er doorheen stappen. Dat vind ik heel leuk om 
te doen. Daarna gaan we knutselen. We hebben een keer een collage gemaakt. Toen 
moesten we plaatjes van verschillende mensen uitscheuren en iedereen opplakken die 
erbij hoort. 
Ik vond het wel jammer dat ik niet alle mensen van de hele wereld kon opplakken, 
want eigenlijk hoort iedereen erbij. Ik heb veel zin in mijn Eerste Communie omdat ik 
dan iets speciaals mag doen in de kerk. En misschien krijg ik wel cadeautjes.”

Samuel Rasschaert, 7 jaar

p.s.:
In verband met het Corona-virus wordt de eerste communie verplaatst naar zondag 
27 september.

Verslag van een spiritualiteitsmiddag

De spiritualiteitsmiddag is een bezinningsmiddag die al vele jaren deel uit maakt van 
onze San Salvatorgemeenschap. Voorheen onder leiding van Frits Bakker en nu verzorgd 
door de leden zelf. 
Op de tweede dinsdagmiddag van de maand komen we bij elkaar en dan bespreken we 
een onderwerp dat door twee mensen van de groep is voorbereid. In februari ging het 
over de film ‘The two Popes’. We begonnen de bijeenkomst met het luisteren naar het 
Miserere van Allegri (muziek die lange tijd alleen in de Sixtijnse Kapel werd gespeeld). 
Na het lezen over de inhoud van de film en zijn regisseur Fernando Meirelles hebben 
we gesproken over het waarheidsgehalte van de dialogen tussen de twee pausen. 
Volgens Anthony Mc Carten, auteur van het boek ‘The Two Popes: Francis, Benedict, 
and the Decision That Shook the World’ is alles gebaseerd op de werkelijkheid.
>>>
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>>>De vraag: “Wat raakte je in de film?” werd uitgebreid beantwoord. De biecht en het 
uiteindelijk dichter bij elkaar komen van de twee mensen werd het meest genoemd.
“Wat vond je er minder aan?” In ons enthousiasme voor de film hadden we bijna geen 
opmerkingen. Wel was er iemand die ons attent maakte op: “Ja, het is mooi, maar toch 
te veel aandacht voor het uiterlijk vertoon van Rome …”

Als afsluiting hebben we nogmaals naar het Miserere van Allegri geluisterd. Tijdens deze 
prachtige muziek heeft ieder voor zich de vertaling van deze boetepsalm van Koning 
David gelezen. We werden er door geroerd en we vonden het heel goed dat onze ‘spiri-
tualiteitsmiddag’ eindigde met een Bijbeltekst die zo goed aansloot bij het hoogtepunt 
van de film: de biecht.
Beginnen met een hedendaags thema en eindigen met een passende Bijbeltekst zouden 
we wellicht ook kunnen toepassen bij onze vieringen.
Het was een mooie en zinvolle middag waarin de kracht van een intermenselijke ver-
houding en de krachtige werking van een oprechte biecht een belangrijke en zeer emo-
tionele plaats in nam om nader tot elkaar te komen.
Dat er nog maar vele mooie bijeenkomsten mogen volgen! Je bent hierbij van harte uit-
genodigd om erbij te zijn op de volgende tweede dinsdag van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur in Ordune. 

Doopnieuws over vroeger

Waar is de doopschaal uit het kerkgebouw 
gebleven?
Toen wij vertrokken naar de Van der Ey-
genweg werkte Suzet van Vucht voor de 
overdracht van de inventaris in de pas-
torie en kerkgebouw nog enige tijd door. 
De ‘tuinmannen’ Kurt Hermann en onder-
getekende spraken toen af ook nog even 
door te gaan: een halve dag per week. 
Op een zeker moment werd gevraagd wat 
te doen met de doopvijver? 
Die stond naast het altaar met een sproeier, die na de doopceremonie door een van de 
aanwezige kinderen aangezet werd. Er zwommen zelfs goudvissen in de vijver die daar 
gezond oud werden.
Ondergetekende stelde voor deze ‘relikwie’ in de eigen achtertuin te laten heraarden. 
Dat is goed gelukt: rondom de doopvijver staat een mooie groene aankleding en er 
zwemmen weer vissen in. Tevens is het een schuilplek voor kikkers en padden en een 
drink- en wasplek voor vogels.  Als ik er langs loop gaan mijn gedachten vaak uit naar 
onze gemeenschap en de vele kinderen die in deze vijver werden gedoopt. Toen Suzet 
haar overdrachtsklus geklaard had zijn de ‘tuinmannen’ bij Jos Wijsmuller aan de slag 
gegaan. Zijn huis was immers een paar jaar ons parochiecentrum.  
Als ik ooit ga verhuizen, zorg ik ervoor dat er een andere plek komt waar de voormali-
ge functie van deze bijzondere vijver bekend blijft.

Frans Hoitink
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STILTEMEDITATIE

Iedere zondag is er vóór de viering een Stiltemeditatie van 10.00 tot 10.25 uur, in de ruimte in 
de rechtergang  links naast de trap. Iedereen is welkom, ook als je wat later bent. 
Even in rust en stilte zitten, in een kring, met een kaars in het midden. Doorgaans is er een 
korte inleiding met meestal een tekst en verder is het stil.
Even weer bij jezelf komen in rust te midden van alle hectiek, de tekst op je in laten werken of 
gewoon bij jezelf stil naar binnen zijn. 
Iedere zondag als er een viering is, is er ook een Stiltemeditatie. Als er geen vieringen zijn in 
Cello, is daar ook geen stiltemeditatie. Ook in de grote vakantie, in de weken dat er geen koor 
zingt, is er geen stiltemeditatie. De begeleiding gebeurt door Ineke Rood, Maria Vermeer of 
ondergetekende.
Als iemand van u zich geroepen voelt om ons incidenteel te vervangen, meldt u zich dan aan bij 
een van ons.
Wees welkom!

Jeanne Bernsen

RATATOUILLE

           benefietconcert

Nu het benefietconcert op 22 maart 
geen doorgang heeft kunnen vinden 
vanwege het coronavirus, heeft de 
voorbereidingsgroep besloten het 
eerstvolgende benefietconcert te 
laten plaatsvinden op zondag 11 april 
2021, de zondag na Pasen. Volgend 
jaar dus.
De voorbereidingsgroep zag geen 
mogelijkheden om de medewerkende 
artiesten nog voor de zomervakantie 
opnieuw bijeen te krijgen. Na de zo-
mervakantie zou dat op zijn vroegst 
in oktober kunnen, maar dan staat 
de dienstenveiling alweer te dringen. 
Het leek ons niet verstandig concert 
en veiling zo vlak na elkaar te laten 
plaatsvinden. 

	

CORONA EN COLLECTES

Nu onze gemeenschap een aantal weken 
niet bij elkaar kan komen, wil ik aandacht 
vragen voor de financiële kant van dit ver-
standige besluit.
Er zijn kosten die doorgaan, terwijl de op-
brengsten van de collecte wegvallen. Ik zou 
ons de overweging willen meegeven om col-
lectegeld volledig virusvrij over te maken.
Vrede en alle goeds, 

Dorine Broekmeulen - van Tilburg 
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Supertrots is mijn zoon als hij om kwart voor 
negen de bel mag luiden. De bel is het teken 
dat de ochtendviering gaat beginnen. Iedereen 
loopt richting de kerktent, waar de muziek al 
klinkt en de verzameling schoenen en slippers 
bij de tentopening steeds groter wordt. 

Tijdens de viering geniet ik van het samen zin-
gen en van de gulle lach van mijn zoon wanneer 
twee deelnemers als clown het Bijbelverhaal 
verbeelden. Bij de dans aan het einde van de 
viering voel ik altijd een grote verbondenheid 
met de andere deelnemers. 
Allemaal samen, hand-in-hand, dansen we 
door de tent. Als de muziek versnelt, neemt 
ook de hilariteit toe en we eindigen met een 
groot applaus. Voor onszelf en voor elkaar. We 
zijn klaar voor de dag. 

De vrolijkheid en de saamhorigheid die ik er-
vaar tijdens de ochtendviering, typeert voor 
mij heel Keiland. Het samen kamperen in de 
prachtige natuur, de inspirerende en leuke 
workshops, de diepgaande gesprekken met 
mensen die je vaak nog nauwelijks kent en de 
prachtige, meer verstilde avondviering ¬– dat 
alles draagt bij aan een sfeer waarin ik me als 
een vis in het water voel. Een sfeer van open-
heid, die uitnodigt om op een vanzelfspreken-
de manier met geloof bezig te zijn. Voor me-
zelf, maar vooral ook in verbondenheid met 
elkaar. We zijn voor even samen kerk. 
Ook mijn zoon Samuel (7) heeft hier elk jaar 
een geweldige tijd. Er zijn veel andere kinde-
ren om mee te spelen en samen door de duinen 
te struinen. Hij gaat ook graag naar de vierin-
gen. 
Vaak zit hij al eerder in de kerktent dan ik. 
Zijn gezicht fleurt op als hij een bekend lied 
hoort dat hij kan meezingen en vorig jaar deed 
hij spontaan een voorbede tijdens de avond-
viering. 
Ik vind het heel fijn dat hij op deze bijzondere 
en speelse manier over God en de Bijbel leert. 
En ieder jaar vraagt hij al op de terugreis of 
we het volgende jaar weer zullen gaan. 
Ooit hoorde ik Samuel aan een vriendje uitleg-
gen wat Keiland is: ‘
“Iedereen is daar extra aardig voor elkaar en 
als het afgelopen is moet ik altijd een beet-
je huilen.” Eigenlijk geldt voor mij hetzelfde. 
Dus ja, dit jaar gaan we weer!
Greetje Ligthart 

Nnikeiland: even samen kerk op een eiland

Keiland 2020

Van 26 juli tot 1 augustus 2020 vindt Keiland plaats. Keiland is zeven dagen lang een mix van 
workshops, vieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland Terschelling. 
Keiland staat open voor iedereen: voor jong en oud, voor singles, voor stellen en voor gezinnen 
met kinderen en jongeren van alle leeftijden. Keiland is voor mensen die op een speelse en/of 
verdiepende manier met geloof bezig willen zijn, met respect voor ieders beleving. 
Meer info? Kijk op: www.keiland.net of mail naar info@keiland.net.
>>>
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Met het ouder worden kan er een periode 
aanbreken van minder sociale contacten. 
Bijvoorbeeld omdat je met je pensionering 
afscheid hebt moeten nemen van je werkcol-
lega’s. Of door verlies van familieleden bij 
overlijden, door scheiding of conflict, door 
veranderingen in de buurt, door lichamelijk 
en/of psychisch gebrek.
Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaam-
heid en isolement. Hoe daar dan mee om 
te gaan? Kun je er wat aan doen? Kun je het 
voorkomen?
Op zich hoeven deze gebeurtenissen niet per 
se allemaal tot eenzaamheid te leiden. Je 
kan alleen in het leven staan, zonder je per 
se eenzaam te voelen. Het alleen zijn op ou-
dere leeftijd biedt namelijk ook kansen! Je 
krijgt meer tijd voor je zelf. Je hebt meer 
rust om bij je zelf stil te staan. Het meer al-
leen zijn helpt ook om je te kunnen richten 
op de betekenis en zin van je leven en zo je 
leven te verdiepen.
Daarnaast heb je ook wat te geven! Je mag 
je ervaring en opgedane levenswijsheid nu 
delen met andere mensen. Je hoeft jezelf 
niet meer zo te bewijzen. Je ego doet er niet 
meer zo toe als in je eerste levenshelft 
van opbouw. Je krijgt nu tijd voor een goede 
afbouw. 

En daarbij geldt nog steeds: “Oud maar niet 
af”. 
Zo lang je leeft kun je blijven groeien.
Zelfs wat genoemd wordt ‘existentiële’ een-
zaamheid, een eenzaamheid die deel uit-
maakt van onze existentie, die hoort bij het 
menselijk bestaan, is nooit helemaal alleen 
eenzaam. Bij de geboorte komen we alleen 
op de wereld, maar worden direct omringd 
door lieve mensen die ons ingeleide doen in 
dit leven. En als we ook alleen weer deze 
wereld moeten verlaten, staan er weer lieve 
mensen om ons heen die ons uitgeleide doen 
uit dit leven.
Bij eenzaamheid is er altijd uitzicht op con-
tact. Wel is de vraag: hoe kom je in contact. 
Daarover willen we graag met u van gedach-
ten wisselen.
Op uitnodiging van de commissie. Zingeving 
van de Seniorenvereniging HEVO Rosmalen 
en in samenwerking met Clazien Pulles en 
Harry Willems van De Binnentuin bent u dan 
ook van harte welkom op de interactieve the-
mabijeenkomst: ‘Op weg van Eenzaamheid 
naar Contact’ op vrijdag 17 april ‘20 van 
10.00 – 12.00 uur in De Ontmoeting, 
Tulpstraat 2-4  5241 XV Rosmalen.

Harry Willems

OP WEG VAN EENZAAMHEID NAAR CONTACT 

 >>>
Een ander vernieuwend initiatief op het gebied van 
kerk en geloven is het Graceland Festival. 
Van 13 tot en met 16 augustus vindt dit zomerse festi-
val plaats in de Paasheuvel in Vierhouten. 
“Graceland is een plek waar we elkaar ontmoeten en 
op een liefdevolle en kritische manier onderweg zijn 
met onszelf, onze naasten, de wereld en God. Waar 
we genieten van kunst en muziek en vernieuwd wor-
den in ons denken”, zo lezen we op de Gracelandweb-
site.

Graceland Festival biedt podium aan prikkelende pra-
ters, creëert ruimte voor intieme muzieksets, meesle-
pende shows, rustgevende meditatie en kleine kunst.  
Het vierdaagse zomerfestival vindt plaats op het glooi-
ende terrein de Paasheuvel in Vierhouten. 

Dit terrein zal worden omgetoverd tot 
vrijplaats voor mensen die behoefte 
hebben aan verdieping en ontspanning.
Meer informatie: 
www.gracelandfestival.nl

        Hoe doe je dat?
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HET CORONA VIRUS EN MIJN EIGEN HOUDING DAARIN

Ik wil jullie graag wat ‘yoga-adviezen’ geven om in je midden, bij jezelf, te blijven. Het is vol-
gens mij van belang om je niet te laten leiden door de paniek om je heen, maar jezelf wel in 
acht te nemen door goed zorg te dragen voor je gezondheid (zowel fysiek, als in je voelen en 
in je denken) en je energiepeil. Deze houdt je ook op peil door:
*  tijd te nemen om echt te ontspannen (dan versterk je je immuunsysteem),
*  gezond te eten en te drinken,
*  goed bij jezelf te blijven en ‘in je dragende midden’ (de hara: je fysieke middelpunt) te  
 blijven.
Deze aspecten zijn mensen die yoga en/of meditatie beoefenen waarschijnlijk al langer aan 
het oefenen. Angst is namelijk een erg slechte raadgever en werkt in feite ook ontregelend 
voor je eigen gezondheid!
 Heel veel Liefde, Licht en Kracht, en Rust! 
Adem het gewoon in, in je bewustzijn en in alle cellen van je lichaam, en adem weer uit. Enz..
Niks moet, maar ik zou zeggen: probeer het uit. 
Begin met vijf minuten per dag en je kunt dat verder opbouwen.
 Kijk maar wat het je geeft... 
Hartelijke zonne-groeten,
Jeanne Bernsen

      ZIN in ………..
 … Groen DOEN

Op 1 maart was Trees van Montfoort te gast als voorganger binnen onze gemeenschap. Zij hield 
een inspirerende overweging over de noodzaak van een inclusieve theologie: de schepping is 
meer, veel meer dan mensen alleen. De schepping omvat het uitspansel en de aarde en al 
die haar bewonen, alles wat er op haar groeit. 
Als werkgroep ZIN willen we hierbij aansluiten, dicht bij huis, met handvatten binnen ieders 
bereik om deel te nemen. We bereiden een bijeenkomst voor op zondag 11 oktober, aanslui-
tend op de viering, met als thema ‘Groen DOEN’. Een datum om alvast in je agenda te zetten. 
In de loop van de komende maanden volgt er meer informatie, houd de berichtgeving dus in de 
gaten! 

 … Film

Op maandagavond 20 en woensdagmiddag 22 april 
draait in de Verkadefabriek in het kader van 
‘ZIN in film’ het boeiende ‘Parasite’, dat als eerste 
niet-Engelstalige film de Oscar voor beste film won. 
Ook de Oscars voor beste regie en beste buitenlandse 
film gingen naar Parasite. Regisseur Bong Joon-ho 
vertelt het verhaal van een arme familie die zich op 
allerlei slinkse manieren weet in te werken in een gezin 
van mensen die het financieel veel beter getroffen 
hebben. Meer verklappen we hier niet! 
Tot ziens in de Verkadefabriek.

Iet Bakx, Odette Debets, Franneke Hoeks 
en Corrie Dansen
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De Franse econoom Thomas Piketty (1971) is 
gespecialiseerd in economische ongelijkheid 
vanuit een historisch en statistisch oogpunt. 
Hij schreef er twee boeken over: Kapitaal in 
de 21ste eeuw (2013) en Kapitaal en ideologie 
(2019). Hij ziet zichzelf als een sociaal-weten-
schapper én een burger van Europa en de we-
reld.
“Ongelijkheid is een politieke keuze”, stelt hij 
in een interview met de NRC (29-2-2020). 
Het is geen natuurwet of het gevolg van tech-
nologische ontwikkelingen, maar komt voort uit 
ideologie. Dat geldt voor de ‘driestandenmaat-
schappijen’ in de Middeleeuwen 
(geestelijken, adel en burgerij), 
voor het Frankrijk van na de Re-
volutie, voor het kastenstelsel in 
India én voor de huidige westerse 
maatschappijen. 
De rijkste 1% van de bevolking 
bezit in veel landen meer dan de 
helft van het vermogen. De rijkste 10% vaak tot 
70% van het vermogen. De onderste 50% van de 
bevolking heeft nauwelijks iets. De bezittende 
klasse vindt keer op keer nieuwe ideologieën 
uit om datgene te rechtvaardigen wat inherent 
onrechtvaardig is. Het punt is: je móét een ver-
haal hebben, zodat de samenleving bij elkaar 
blijft. 
Piketty vindt het zorgelijk dat er geen goed al-
ternatief is voor ‘het systeem dat nu voor grote 
ongelijkheid zorgt’. 

Maar hij geeft een optimistische boodschap: op 
lange termijn is er een proces van leren over 
rechtvaardigheid. Onderwijs en bezit voor al-
len, dat zijn de twee belangrijkste doelen.
Hij ziet de volgende oplossingen: privébezit 
moet beter verdeeld worden en het bezit moet 
een tijdelijk karakter krijgen. 
Hij stelt een progressieve inkomstenbelasting 
voor waarbij de allerrijksten 90% afdragen en 
een progressieve vermogensbelasting. Met de 
opbrengsten kan een ‘erfenis voor allen’ wor-
den bekostigd: € 125.000 voor iedereen die 25 
jaar wordt. 

Verder pleit hij voor een onderwijs-
budget voor iedereen van ongeveer 
€ 120.000. En voor een verbod op 
private financiering van politieke 
partijen. In plaats daarvan krijgt 
iedere burger een bon van € 5,- te 
doneren aan een politieke partij 
naar keuze.

Hij is ook voor een verandering van de bestuurs-
structuur van bedrijven: werknemers moeten 
de helft van de bestuurszetels bezetten. Een 
aandeelhouder mag nooit meer dan 10 procent 
van een groot bedrijf bezitten.
Thomas Piketty waarschuwt: “Je kunt niet 
voor altijd blijven regeren zonder de laag-
ste inkomensgroepen. Verwaarloos de armen 
niet, zij winnen het uiteindelijk altijd”. 

Ton de Coster

VERWAARLOOS DE ARMEN NIET

het systeem 
zorgt nu 

voor grote 
ongelijkheid

Agenda
Donderdag   26 maart  19.30 uur Adviesraad Ordune
Ratatouille  11 april 2021   Benefietconcert
ZIN in film  20 april  19.00 uur  Parasite/ Verkadefabriek
ZIN in film  22 april  14.00 uur  Parasite/ Verkadefabriek

Eerste Communie viering zondag 27 september 

BIJZONDERE MOMENTEN
Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:

                Trees Wouters     geboren op 11 januari 1928 overleden op 7 maart 2020
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  Vastenactie en corona

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben invloed 
op het gehele maatschappelijke gebeuren. Dus ook op de 
campagne van Vastenactie.
U bent in de afgelopen maanden druk bezig geweest om 
acties te plannen om geld op te halen voor Vastenactie en 
nu kunnen de meeste activiteiten helaas niet doorgaan. 
Als parochies haalt u elk jaar meer dan 1 miljoen euro op 
voor de ontwikkelingsprojecten en daarmee bent u een 
belangrijke pijler onder de gehele fondsenwerving.
We hebben al van verschillende parochies vragen ont-
vangen over de gevolgen van de maatregelen rondom het 
Coronavirus. Onze inzet is er bovenal op gericht dat de 
mensen in ontwikkelingslanden niet de dupe worden van 
deze maatregelen. Als Vastenactie zullen we hiervoor 
alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun 
werken dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder 
van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid 
van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

(gelezen in de St.Jan Den Bosch)

  Gebed in deze tijd van het corona-virus

 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
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