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

Het belang van koffie

De dagen worden korter en kou-

der. Door de coronamaatregelen 

ligt het sociale leven weer groten-

deels stil. Na de zomer konden we 

een paar keer op zaterdagavond 

in de Grote Kerk vieren. Het was 

fijn om elkaar met de nodig af-

stand weer te zien. Toch vond ik 

het ook lastig dat het eigenlijk 

alleen bij ‘zien’ bleef. Ik realiseer 

tijdens deze coronamaanden meer 

dan ooit hoe belangrijk het socia-

le aspect van kerk-zijn is.  Ik mis 

de koffie na de vieringen. 

Ik mis de ontmoeting en de ge-

sprekken bij een kopje koffie.

De aanscherping van de corona-

maatregelen hebben ons doen 

besluiten om voorlopig niet 

fysiek bij elkaar te komen. 

Het delen van verhalen, gebeden 

en zelfs liederen kunnen we prima 

op een andere manier doorgang 

laten vinden. We kunnen bellen, 

mailen, appen en zoomen om met 

elkaar in contact te blijven, maar 

echte ontmoeting bij een kopje 

koffie laat zich wat minder ge-

makkelijk online organiseren. >>

lichtpuntjes



de Salvatoriaan 2

>> Gelukkig lijken de coronacijfers 

de goede kant op te gaan en hope-

lijk komen er snel weer wat ver-

soepelingen. Wat zou het fijn zijn 

als we weer meer bezoek kunnen 

ontvangen of zelf weer ergens op 

bezoek kunnen gaan. Wat zou het 

fijn zijn als we er weer wat meer 

op uit kunnen gaan. Wat zou het 

fijn zijn als we elkaar als San Sal-

vator weer in levenden lijve kun-

nen treffen. Hoe het een en ander 

deze winter gaat lopen kunnen we 

nog niet zeggen. 

Het is nog  onzeker of we deze 

kerstmis als San Salvator fysiek 

samen kunnen vieren. We houden 

u via de mail op de hoogte van de 

plannen rondom kerstmis 2020.  Er 

zijn al wat initiatieven in de maak 

om toch ook te zoeken naar online 

manieren om naar kerstmis toe te 

leven. Dat veel activiteiten zijn af-

gelast of tijdelijk zijn opgeschort, 

merken we ook aan deze Salvatori-

aan. Die is wat korter dan we ge-

wend zijn. Maar wat er in staat is 

meer dan de moeite waard. 

We hopen dat deze nieuwsbrief een 

klein lichtpuntje voor u is. 

Laten we hopen dat het mogelijk is 

om de kerstdagen met familie en 

geliefden door te brengen.  Ik ver-

lang vooral naar het moment dat 

we weer echt samen kunnen vie-

ren. Echt vieren is voor mij meer 

dan samen luisteren naar verhalen 

en liederen. Dat echt vieren is voor 

mij meer dat het delen van brood 

en wijn. Echt vieren zit ook in dat 

kopje koffie na afloop. Nooit ge-

dacht dat ik koffie zo belangrijk 

zou gaan vinden!

  Franneke Hoeks
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We vierden dit jaar Allerzielen anders dan anders. We vroegen na-
bestaanden en leden van de gemeenschap een filmpje in te sturen 
van het aansteken van een kaars. Het was mooi om te merken dat 
nabestaanden hier gehoor aan gaven. Hun filmpjes waren de rug-
gengraad van onze Allerzielenviering. We hoorden terug dat men-
sen samen keken naar dit filmpje of dat familieleden die niet bij 
elkaar konden zijn zich via dit filmpje toch met elkaar verbonden 
wisten. 

Franneke Hoeks
 Wij gedenken  

Dinie van Venrooy - Bodar 
Andre Kuipers 
Nel Baltissen
Nel Buster 
Marisia Jagielnielu 
Maartje van Wijmen 
Ton Jonkergouw - 
   Noestheden 
Bart Mulders 
Trees Wouters 
Frans Schiks 
Betsie van Lith - Volmer 
Truus de Meulder
Cor Rademaker 
Ans Verdonk-Huiskamp
Arie Akkermans 
Jan van der Linden
Nellie Nabbe 
Atty Durville - Bakx 
Herman Durville 
Jet Zwanikken 
Leo Collard

Allerzielen
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In dit jaar, waarin alles om Corona lijkt te 
gaan, hopen wij dat er een lichtpuntje mag 
zijn voor heel veel mensen die door dat 
virus getroffen zijn, op wat voor manier 
dan ook. 
Meer dan we soms beseffen zijn er 
veel mensen      die zich eenzaam 
voelen omdat   zij geen naasten 
meer om zich      heen hebben. 
Veel gezinnen die door ontslag of ziekte in 
de schuldsanering terecht zijn gekomen. 
Alleenstaande moeders of vaders die hun 
kinderen mogelijk niet dat kunnen geven 
wat ze graag zouden willen. 

Laten we, zeker in dit jaar, aan al die men-
sen denken en ze verrassen met een mooi 
Kerstpakket.

Wij hebben ervaren dat velen onder u 
graag een goed gevuld kerstpakket willen 
maken. Dat is natuurlijk heel lief bedoeld, 
maar wel zwaar en dat is dan wel een 
belasting voor de mensen die de pakketten 
verzamelen en gaan bezorgen. 
Wij willen u daarom voorstellen om voor 
gezinnen een wat kleiner feestelijk pakket 
te maken, (één doos) met o.a. daarin een 
cadeaubon van Jumbo, Coop of Plus, waar-
mee de mensen zelf hun 
levensmiddelen kunnen kopen.
Voor alleenstaanden en voor een 
ouder met één kind is het wellicht 
mogelijk een klein levensmiddelenpakket 
te maken, met uiteraard ook wat feeste-
lijks daarbij. 

We benadrukken nog eens om GEEN VERSE 
PRODUCTEN EN GEEN PRODUCTEN OVER DE 
HOUDBAARHEIDSDATUM in de pakketten te 
verwerken.

Mocht het voor u te moeilijk zijn een pak-
ket te maken, dan zijn wij ook heel blij 
met een financiële bijdrage, waarmee wij 
als werkgroep dan weer pakketten kunnen 
maken. Omdat er nu geen diensten in Cello 
zijn, kan dit niet contant maar verzoeken 
wij u dit te doen door een bijdrage over te 
maken op rekeningnummer 
NL 20 INGB 0008 2541 66 t.n.v. Kerstactie 
San Salvator Den Bosch

U kunt zich tot vrijdag 20 november opge-
ven voor het maken van een kerstpakket 
door te bellen met  06 4860 0347 of door 
een mailtje te sturen naar  kerstactie-
sansalvator.ib@gmail.com  

U kunt dan aangeven wat voor 
soort pakket u wilt maken 
(voor een alleenstaande vrouw of man, 
twee personen of een gezin met kinde-
ren). Om de privacy te waarborgen werken 
wij met een code, zodat wederzijds niet 
bekend is wie de maker c.q. ontvanger is. 

Dit jaar kunnen we geen kerstdozen uitrei-
ken tijdens de vieringen. 
Na aanmelding krijgt u een telefoonnum-
mer van Ans of van Maria met wie u een 
afspraak kunt maken om een doos op te 
halen. 

     Kerstactie

voor suggesties zie volgende pagina
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We gaan een heel andere adventstijd tegemoet dan we ooit hadden kunnen den-
ken. Toeleven naar en beleven van de kerstdagen zullen we op een andere manier 
moeten gaan doen. Hier willen wij samen met u invulling aan geven door met 
elkaar een online adventskalender te maken. Die kalender krijgt de vorm van een 
dagelijkse nieuwsbrief via de mail.  Van de eerste zondag van de advent tot en 
met 6 januari willen we mensen iedere dag een digitaal lichtpuntje bezorgen.

Voor deze lichtpuntjes zijn we op zoek naar mooie gedichten, citaten, foto’s, 
tekeningen, liederen en korte verhalen die licht, hoop en bemoediging uitstralen. 
We willen deze online nieuwsbrief vullen met teksten die ook niet-kerkgangers 
aanspreken. Hebt u een eigen tekst, of andermans tekst, lied of foto die u  graag 
met anderen zou willen delen, dan kunt u die tot en met 10 december mailen 
naar 
lichtpuntjesadvent2020@gmail.com

Hoe eerder u een of meerdere bijdragen instuurt hoe fijner we dat vinden! Het 
eerste lichtpuntje wordt op 29 november al verzonden. Als het om een tekst van 
een ander gaat vragen we om een bronvermelding, zodat wij bij de auteur om 
toestemming kunnen vragen voor publicatie in onze lichtpuntjesadventskalender. 
Een groepje mensen gaat met alle inzendingen aan de slag om tot een mooie, af-
wisselende invulling van de lichtpuntjes voor de komende adventstijd te komen.
Vanaf eind november kunt u zich via de website van de verschillende kerken abon-
neren op deze lichtpuntjes-nieuwsbrief. We nodigen ook alle inwoners van ’s-Her-
togenbosch uit om iedere dag een lichtpuntje via de mail te ontvangen. Zo leven 
we samen toe naar Kerstmis en maken we de donkere dagen een klein beetje 
lichter!
Zinzoekers en lichtbrengers: doet u mee? Stuur een lichtpuntje in! Wij kijken er 
naar uit!

Franneke Hoeks

Suggesties om in het Kerstpakket 
te verwerken

- cadeaubon voor Jumbo, Coop of Plus
- kerstlekkernijen zoals kerstkransjes, 
- koekjes of bonbons
- zoutjes, nootjes
- kaarsen en/of waxinelichtjes
- wat verschillende kerstversierinkjes,     
  kerstservetten, evt. kerstlopertje
- in een pakket voor een gezin met 
  kinderen eventueel een bioscoop- of       
  fashionbon

- jam, chocoladehagel en/of honing
- flacon douchegel en/of shampoo, wel             
  licht een kalender, een badhanddoek of    
  iets anders blijvends.
- mondkapjes

Wij verzoeken u rekening te houden met 
de godsdienst van anderen en géén alco-
hol, géén varkensvlees in de pakketten te 
doen
  De werkgroep Kerstactie

Lichtpuntjes Adventskalender
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Omzien naar een prachtige tijd. Terugblik op de Cantorij en herin-
neringen van Peter-Paul

Graag hadden we als ‘Cantorij’ ons 12 ½ jarig bestaan gevierd! De precieze 
datum van dat jubileum weten we overigens niet en dat tekent precies de sfeer 
waarin we al die jaren hebben gewerkt. Vanaf september 2008 ben ik als lid en 
daarna ook als ‘contactpersoon’ bij de Cantorij geweest. Nooit heb ik een makke-
lijker en plezieriger taak gehad! We werkten altijd zonder enig formeel gedoe en 
dat ging prima. Een ‘huishoudelijk reglement’? Deden we niet aan. Een officieel 
bestuur? Waarom zouden we? We vergaderden nauwelijks, want we kwamen toch 
om te zingen! Natuurlijk moesten er wat dingen geregeld worden. Dat gebeurde 
snel en goed: gewoon onder de koffiepauze. Kiek van Boxtel zocht - altijd - in 
overleg met de voorganger de liederen uit. Hij kende ons hele programma werke-
lijk perfect en koos altijd liederen  die prachtig aansloten bij het thema van de 
viering en … géén ‘hoog jezusgehalte’ hadden. Daar hielden hij en veel anderen 
niet van. Als er nagedacht moest worden om een voorval soepel te regelen, was 
Jos Wijsmuller altijd een uitstekend ‘denkmaatje’: oud genoeg om wijs en mild 
te zijn! Praktische klussen als koffiezetten, opruimen enz. regelden zich vanzelf. 
Met speciale dank aan Frans en Rieky! Geen eigen vervoer meer? Ook dat pro-
bleem werd moeiteloos opgelost. Met dank aan Maria, Emmy en anderen….. Dat 
Peter-Paul ons ruim twaalf jaar heeft gedirigeerd hebben we geweten! 
Zijn aangeboren energie - ook op muzikaal gebied - spetterde ons om de oren en 
was gelukkig nog véél besmettelijker als de ergste variant van het coronavirus! 
Na elke intensieve repetitie gingen we daarom voldaan naar huis! >>>

In dit artikel willen we U graag bijpraten over ontwikkelingen rondom ons koor 
De Cantorij.

Zoals alle andere activiteiten in onze gemeenschap kwam ook het oefenen en 
zingen van de Cantorij in het voorjaar tot stilstand.  Inmiddels heeft de dirigent 
Peter-Paul van Beekum besloten zijn loopbaan een nieuwe wending te geven. 
Hij is nu bezig met een omscholingstraject tot docent wiskunde. Daarbij past niet 
langer het dirigeren van de Cantorij. Toos Verdonk, jarenlang het aanspreekpunt 
van de Cantorij, heeft de keuze gemaakt hiermee te stoppen en niet langer be-
trokken te blijven bij de Cantorij.
Het bestuur bekijkt met de Cantorij welke mogelijkheden er zijn voor een door-
start. Rieky van Houten is bereid als contactpersoon te functioneren. Wij zijn daar 
blij mee. Een nieuwe dirigent is er nog niet. Ook is er in deze Coronatijd nog geen 
geschikte oefenruimte beschikbaar.  Uiteraard is zingen voor een koor ook op dit 
moment helemaal niet in beeld. Het zal daarom helaas nog wel een tijdje duren 
voor er meer duidelijkheid verschaft kan worden over de toekomst van de Canto-
rij.
Als bestuur zijn wij zowel Toos als Peter-Paul zeer dankbaar voor hun jarenlange 
inzet voor de Cantorij. Normaal gesproken zouden we hier in een viering uitge-
breid bij stil gestaan hebben. Maar …  helaas kan dat nu niet.  
Op een later tijdstip volgt een afscheid in kleine kring. In samenspraak met Toos 
en Peter-Paul is afgesproken hen nu de ruimte te bieden in deze Salvatoriaan terug 
te blikken op hun tijd bij de Cantorij. 

    De Cantorij

Hier leest u eerst hoe Toos dat doet, daarna de gedachten van Peter-Paul.
       Jos de Ridder, voorzitter bestuur SSiB
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Over oren gesproken…..  Hij hoorde het altijd feilloos als er iemand even de 
mist in ging. Je hoefde je nooit – bijbels - af te vragen ‘Ben ik het, Heer?’, want 
hij hoorde ie-der-een. Nieuwe leden moesten soms even wennen aan zijn 
directheid. ‘Voorzingen’ hoefde niet als je lid wilde worden, je werd ook niet 
afgedankt als je zeventig, vijfenzeventig of tachtig werd. Hij stelde één strikte 
eis aan iedereen: inzet, inzet en nog eens inzet. Dat gold ook voor hemzelf. Het 
werkte! Een pianiste die een keer Steven verving, zei na de viering stomver-
baasd: ‘Hij haalt er uit wat er bijna niet meer in zit……’

Ook de herinneringen van Peter-Paul zelf zijn heel positief. 

‘Zingen, ook in kerkelijk verband, had ik al gedaan voordat ik aan ‘Universiteit 
Twente’ ging studeren. Mijn moeder heeft altijd enthousiast in koren gezongen 
en mijn opa, die onderwijzer was, zong ook altijd in de klas. Toen ik in Den 
Bosch kwam wonen, werd ik lid van het Brabants Kamerkoor en ontmoette daar 
Marcel van der Maeden. Die nam me mee naar Melodiek, waar ik een paar jaar 
bij gezongen heb. 
Ik had al vastomlijnde plannen om koordirectie te gaan studeren en had me 
aangemeld voor de Meerjarige Dirigenten Opleiding o.l.v. Fokko Oldenhuis. Van 
Maria van den Dungen hoorde ik dat er een nieuw koor zou beginnen. Ik wilde 
het wèl even afkijken. Daarom heeft Gerard Luyten het nieuwe koor opgestart 
en heb ik de eerste maanden begeleid. Vanaf Carnaval 2009 ben ik gaan dirige-
ren. De Cantorij was mijn ‘oefenkoor’! 
Nadat ik in één jaar de MDO had afgerond ben ik doorgegaan op het conservato-
rium in Tilburg. Waar ik met genoegen op terugkijk? De liederen van Oosterhuis 
spraken me aan. En het feit dat er groei in het koor zat: we begonnen eenstem-
mig, maar kwamen al gauw tot twee-, drie- en vierstemmige liederen. Dat dat 
lukte deed me goed! 
Ook bijzonder was dat we buiten hebben staan zingen, omdat  er een perscon-
ferentie gaande was in ‘Achter ’t Urgel’, toen we als zelfstandige  gemeenschap 
verder gingen. De viering daags na mijn afstudeerconcert was een echt feest! 
Samen mogen werken met talentvolle pianisten als Rhodri Clarke, Steven van 
Gool en Marc Baghuis was heel bijzonder!’ 
Lachend herinneren we ons de ludieke ‘inzingoefeningen’ die hij bedacht toen 
we nog repeteerden in de Vughterstraat bij Zr. Trees Schiloo. Zo hard en hoog 
mogelijk moesten we aan het begin van de repetitie een aantal keren gillen: 
‘Hallo!!!’ We gingen flink te keer en maakten er expressieve gebaren bij! Na 
afloop van die repetitie kwam Trees bezorgd vragen: ‘Was er iets met jullie? 
Had ik moeten komen helpen?’ De laatste jaren mochten we via Harrie Verschu-
ren repeteren in de kloosterkapel van de Kapucijnen (later de Franciscanen.) 
De akoestiek is daar even prachtig als de gastvrijheid die we van hun mochten 
ondervinden. 
Al diverse jaren ‘vierden’ we eind juni feestelijk de laatste bijeenkomst vóór 
de vakantie. Na de repetitie bij Hanne, in hun grote schuur, lunchten we als het 
weer het toeliet in hun paradijselijke tuin ‘waar duizend bloemen mogen bloei-
en’…  De leden hadden vooraf op de intekenlijst die Rieky rondstuurde ingevuld 
wat ze mee zouden brengen. Er werd altijd heerlijk gekookt en gebakken en van 
de lunch kon iedereen royaal genieten! 
         >>>    
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ZIN IN FILM 2021 
ZIN in film 2021
We gaan er vanuit dat Zin in film in 2021 weer in de Verkade-
fabriek gaat plaatsvinden. Hopelijk ook met een nagesprek in het 
café.
De data voor onze filmavonden en -middagen zijn
Maandag 18 januari 19.00 uur en  woensdag 20 januari 14.00 uur
Maandag 19 april     19.00 uur en  woensdag 21 april     14.00 uur
Maandag 19 juli       19.00 uur en  woensdag 21 juli        14.00 uur
Maandag 18 oktober 19.00 uur en woensdag 20 oktober 14.00 uur

Samen met de filmprogrammeur van de Verkadefabriek gaan we 
op zoek naar mooie en inspirerende films voor onze filmavonden.

     ALV via Zoom

Op donderdagavond 26 november organiseren we onze algemene ledenvergade-
ring via Zoom. Gelukkig deden velen van u mee met de zoomviering in dit voorjaar 
of was tijdens een woensdagochtend aanwezig op een zoomkoffie. Het is jammer 
dat we de ledenvergadering online moeten houden, maar ook bijzonder dat we via 
zoom toch met elkaar in contact kunnen komen. 
U heeft inmiddels de stukken van de ALV ontvangen. Vragen rondom deze stukken 
kunt u van te voren mailen naar Yvette van Hoeckel  (vanhoeckelyvette@gmail.com)
Voor hulp bij het zoomen kunt u contact opnemen met Franneke Hoeks 
via 06 1342 1131 of sansalvatorgemeenscha@frannekehoeks.nl. 
 
We hopen velen van u te zien op 26 november. 

>>>
De allerlaatste bijeenkomst beleefden we dit jaar in de achtertuin van Maria: 
’coronaveilig’ met genoeg afstand tussen de vooraf klaargezette stoelen,  on-
der de schaduw van de ‘Levensbomen’ die zij geplant hebben bij de geboorte 
van hun kinderen. 
Daar hebben we aan het slot elkaar het mooist denkbare cadeau gegeven: 
werkelijk iedereen had voor élk ander een hartelijk woord, Peter-Paul kon 
zijn ‘vriendenboekje‘ mee naar huis nemen en  sloot af met een rake typering 
in enkele woorden van elk lid. Van zuster Anastatia zal hem bijblijven dat ze 
zo ondeugend kon zijn…….        

Toos Verdonk
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Engelenproject
In de donkere dagen voor Kerst zijn er heel wat mensen die be-
hoefte hebben aan licht, troost of een hart onder de riem. Ge-
lukkig zijn er ook heel veel mensen van goede wil die dat willen 
brengen. Een lokaal engelenproject verbindt mensen anoniem 
met elkaar. Zij hoeven elkaar dus niet te kennen en dat mag zelfs zo blijven. 
De lokale organisatie zorgt ervoor dat de Kerstengel weet wie hij of zij vier 
weken lang mag verrassen met post, lekkers of wat moois.

   Juist nu behoefte aan engelen

In deze tijd van afstand bewaren, is er meer dan voorheen behoefte aan nabij-
heid, zorg voor elkaar en ruimte voor spontaniteit. Juist dat wordt nu meer dan 
voorheen gemist. Verschillende kerken hebben de afgelopen jaren ervaringen 
opgedaan met engelenprojecten. Juist nu lijkt deze ervaring van pas te komen. 
Die ervaring willen we delen, zodat het op meer plaatsen een vlucht kan krij-
gen. Natuurlijk met andere kerken, maar ook met verenigingen, clubs of groe-
pen. We delen dit vanuit onze christelijke inspiratiebronnen, maar als engel 
hoef je geen gelovige te zijn, lid van de juiste kerk of religie. Kerstengel zijn is 
iets universeels. 
Iedereen van goede wil, kan meedoen. 

Meer informatie is te vinden op https://engelenproject.nl/engelenproject 

   Bedankt Jos!

In oktober zijn Jacques Goossens en ik, Mary 
Terés Wierenga, bij Jos Wijsmuller op bezoek 
geweest. Jos heeft vele jaren de collecte van San 
Salvator geteld, eerst met Trees Wouters en de 
laatste tien jaar met mij. Het was altijd erg gezel-
lig om het samen te doen en als we klaar waren  
namen wij een kopje koffie en voerden een fijn 
gesprek en dan kwam Jacques, onze penning-
meester, de collecte ophalen. 
Nu wordt het voor Jos te veel. Intussen wordt de 
collecte door anderen geteld.
Om hem te bedanken, voor dat werk en de ge-
zelligheid, zijn wij namens het bestuur naar hem 
toe gegaan met een lekkere fles wijn en een mooi 
boek. Dat vond Jos heel erg mooi.
Persoonlijk ben ik het bestuur dankbaar dat ik samen met Jacques Jos mocht 
bedanken.
Het ga je goed, Jos!
         Mary Terés Wierenga
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SAN SALVATORGEMEENSCHAP
Ontmoetings- en kantoorruimte ‘Ordune’
Schaarhuispad 131
5231 PP ‘s-Hertogenbosch
tel.: 06-48645507 
Bereikbaar op MAANDAG, WOENSDAG en 
VRIJDAG van 09.30 uur tot 11.30 uur

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

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

De Salvatoriaan: 
redactie:          Franneke Hoeks 
  Ton de Coster 
       Marian Veenker
       Marga vd Koevering
correctie:   Marian Veenker
  Yvette van Hoeckel
vormgeving:  Vincent Elemans

kopij graag naar: 
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl 
of inleveren bij ‘Ordune’

Uiterlijk zaterdag 23 januari 2021

Nicolaus Gerhaert van Leiden
   ca 1470

De redactie wenst een ieder een gezegende kerst toe en een voorspoedige 
start van het komende jaar !


