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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

Misschien Misschien Misschien
Voor de tweede keer op een rij vierden we
Pasen online. De voorgangers maakten filmpjes
voor jong en oud rondom de verhalen van de
Goede Week. De wetenschap dat veel mensen
daarnaar kijken en met die verhalen op weg
gaan is bijzonder. Met die filmpjes weten we
veel mensen te inspireren en een hart onder de
riem te steken.
Wist u dat we inmiddels meer kijkers bij de
YouTube-vieringen hebben dan we bezoekers
hadden in Cello? Dat is een mooie opsteker
voor ons allemaal.
De komende maanden zijn spannende maanden. Hoe snel gaat het vaccineren? Krijgen we
het virus onder controle? Wanneer worden de
maatregelen versoepeld en wat is er dan binnen
de San Salvator mogelijk?
De komende tijd heeft een groot ‘misschien-gehalte’, maar er is licht aan het einde van de coronatunnel. We hopen natuurlijk op mogelijkheden om elkaar, misschien in kleine kring, weer
te ontmoeten.

Concrete plannen maken is en blijft voorlopig
lastig, maar we blijven hopen.
Als afgelopen jaar ons iets geleerd heeft, dan
is het wel dat verhalen over een God op weg
met mensen ook ons, anno 2021, op de been
houden. Met die verhalen als inspiratie wordt
misschien geen last maar juist een open ruimte
waar van alles kan ontstaan.
Franneke Hoeks
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Vieringen in Cello / Dagcentrum
aan de Van der Eygenweg
Sinds maart 2020 zijn we als San Salvator geloofsgemeenschap niet meer bijeengeweest in
de ruimte van Cello aan de Van der Eygenweg.
In de afgelopen periode is er veel gebeurd in
het gebouw van Cello. Er is in september 2020
een ingrijpende verbouwing opgestart om te
komen tot een meer duurzaam gebruik van het
gebouw. Daarbij gaat het zowel om betere isolatie, zoals de ramen, maar ook om maatregelen
om het gebouw in de steeds warmere zomers beter bruikbaar te houden. Er worden zonnepanelen geplaatst en er is een verwarming aangelegd, die werkt met aardwarmte.
Naar verwachting zijn al deze werkzaamheden, die natuurlijk gefaseerd uitgevoerd moesten
worden omdat het centrum voor de Cello-cliënten open moest blijven, medio juni afgerond.
Toch is er dan ondanks alle ingrepen aan de centrale hal, waar wij onze vieringen mogen
houden, weinig veranderd.
Kortom, zodra de situatie rondom Covid 19 – Corona het toelaat, zijn we weer welkom in
Cello. Gezien de beschikbare ruimte zal het lastig zijn onze vieringen daar te houden met
1,5 meter afstand. Mogelijkerwijs zullen we in een tussenfase, als vieringen wel weer mogelijk zijn, maar de 1,5 meter regel nog steeds geldt, ‘uitwijken’ naar de Grote Kerk.
Als bestuur gaan we er echter vanuit dat we ‘ergens in het najaar’ weer kunnen vieren in
Cello. Wij zien daar heel erg naar uit.
Om een goede planning van de vieringen te kunnen maken, hebben we samen met Franneke,
onze pastor, besloten tot en met de zomervakantie digitale online vieringen via ons YouTube
kanaal te organiseren. Dat betekent dat we op zijn vroegst eind augustus/begin september
weer op een of andere manier bijeen kunnen komen. In dit verhaal zitten veel voorbehouden. Dat kan ook niet anders, omdat niemand kan voorzien hoe snel we als samenleving weer
naar ‘normaal’ kunnen terugkeren. Natuurlijk zullen we als bestuur uU op de hoogte houden.
Voor nu geldt, houd vol en wat geweldig dat onze voorgangers elk weekend weer een mooie
en inspirerende viering verzorgen via het genoemde YouTube kanaal.
Dank aan hen daarvoor namens ons allen.
Jos de Ridder

SSiB en zoom
Wie een jaar geleden SSiB en zoom in een adem genoemd zou hebben, zou
waarschijnlijk door niemand begrepen zijn. Nu is zoom niet meer weg te
denken in onze manier van contact leggen met elkaar in deze corona-tijd.
Zoom is een programma dat op de computer, laptop, tablet of eventueel
zelfs telefoon geïnstalleerd moet worden. Daarnaast moet de organisator
van de zoom-bijeenkomst over een zogeheten licentie beschikken. Als SSiB
hebben wij vorig jaar zo’n licentie gekocht. Zo vergadert het bestuur al
lange tijd via zoom. Ook het voorgangersoverleg vindt zo plaats. Melodiek
houdt op die manier contact met elkaar. Ook als ‘napraat’ moment voor
onze vieringen zetten we het middel sinds kort in. Toch kan het zijn dat
er (werk)groepen zijn in onze geloofsgemeenschap die ook graag van deze
techniek gebruik zouden willen maken en dat tot nu toe nog niet doen. In
dat geval kun je contact opnemen met Franneke Hoeks. Dan komt er zeker
een oplossing, want als een ding belangrijk is in deze tijd, dan is het wel
goed contact houden met elkaar.
Jos de Ridder
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GROENE THEOLOGIE
Op 24 februari zijn we begonnen aan zes
Zoomgesprekken over Groene Theologie,
ook wel Eco-theologie genoemd.
We lezen daarvoor het boek van Trees
van Montfoort, onderzoeker, predikant en
lid van de werkgroep Theologie, Kerk en
Duurzaamheid.
Zij ging vorig jaar, nog net vóór de Coronacrisis, in een viering in Cello voor.
Wat is Groene Theologie?
Eeuwenlang heeft de mens
ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het
westerse christendom
rechtvaardigde dit met
de opvatting dat de
mens centraal staat in
de schepping – als de
kroon op de schepping
– en heerser is over de
natuur. Het mensgerichte
wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden
bij stil staan. Tot nu. Nu we
de gevolgen gaan zien van de
klimaatcrisis, waarin we de aarde hebben
gebracht.

Groene theologie verwoordt een
andere kijk op natuur. Vanuit de
Bijbel en de christelijke traditie kan
ook een heel ander beeld naar voren worden gebracht, waarin niet
de mens centraal staat, maar Gods
liefde voor heel de schepping: mensen, dierenwereld en plantenwereld
in hun onderlinge afhankelijkheid en
verbinding.
Het is een belangrijk en actueel thema.
Ook religies en kerken zien steeds meer
het belang in van een duurzaam en schoon
milieu. Zo adviseerden ze bij de recente
verkiezingen nog ‘groen’ te stemmen.
En ook ontdekken steeds meer mensen
het belang van natuur, getuige alleen al
de vele wandelingen die nu in Coronatijd

plaats vinden.
De gesprekken over groene theologie
bieden ons verrassende en nieuwe inzichten over het scheppingsverhaal, over onze
verschillende wereldbeelden, over onze
Godsbeelden. Niet iedereen denkt er hetzelfde over. Maar dat maakt het gesprek
juist meer interessant en inspirerend.
Door het boek worden we ons in
elk geval steeds meer bewust
dat we een (bescheiden)
deel zijn van de Kosmos,
niet méér dan dieren en
planten. Dat vinden we
een positieve ervaring.
Dat geldt ook voor het
wereldbeeld van de
huidige maatschappij,
hoe dat niet alleen door
een bepaalde interpretatie van de Bijbel is
beïnvloed maar ook door
andere ontwikkelingen en
levensbeschouwingen.
Niet alles is alleen in de Bijbel
te vinden over Schepping en Wereldbeeld, maar ook zoveel andere culturen
en tijdsperiodes kunnen ons veel leren.
Het mooiste inzicht dat het boek Groene
Theologie ons tot nu toe heeft bijgebracht
is dat God naar zijn Schepping, naar onze
wereld, kijkt vanuit een liefdevolle verbondenheid met ál het geschapene.
En dat is wat we nodig hebben als we de
klimaatcrisis te boven willen komen: laten
we ons weer liefdevol verbonden voelen
met al wat leeft.

De deelnemers:
Corrie Dansen
Mary Terés Wierenga-Arrieta
Harry Willems
Franneke Hoeks.
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DE WITTE KRUISIGING ( Marc Chagall)
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Meditatie bij Chagall door Frits Bakker
De werken van de joodse kunstenaar Marc Chagall hebben mij altijd geboeid.
Bijna alle schilderijen zijn doortrokken van een diepreligieuze Bijbelse invloed,
waarbij regelmatig ook de grenzen van de streng joodse opvattingen worden overschreden.
De kruisiging van de jood Jezus van Nazareth heeft hij meermalen tot onderwerp
van zijn schilderijen genomen en dan blijkt dat hij ook zeer toekomstgericht en
actueel is gebleven en een universele betekenis heeft gegeven aan de kruisiging
van Jezus tot op de dag vandaag.
Ik wil graag ‘De witte kruisiging’ van Marc Chagall als meditatie aanbieden.
De verschillende taferelen van zijn kruisiging geven aspecten weer, die zo eigentijds zijn, dat ze ons Paasfeest kunnen uittillen boven de gebruikelijke liturgische
traditie.
‘De witte kruisiging’ schilderde Chagall in 1938. Dat is dicht vóór de Tweede Wereldoorlog.
Als een schilder jood is en het leven uittekent, hoe zou hij dan joodse elementen
uit zijn werk kunnen weren? In zijn boek ‘Mijn leven’ zegt hij:
“Het wezenlijke in de kunst is de schilderkunst, die geheel anders is dan wat iedereen ervan maakt. Maar welke? Zal God of iemand anders mij de kracht geven
om in mijn doeken mijn adem in te blazen, de adem van het gebed en de rouw,
het gebed om de verlossing en de wedergeboorte?”
De gedaante van de gekruisigde Christus, staat voor de passie van de profeet der
joden en de eigentijdse ellende. Zoals de martelwerktuigen in de traditionele
kruisigingsafbeeldingen wordt een warreling van beelden rond de monumentale
crucifix gegroepeerd.
Revolutionaire horden met rode vlaggen trekken plunderend en brandstichtend
door het dorp.
Vluchtelingen schreeuwen druk gebarend vanuit een boot om hulp. Een man gekleed in nazi-uniform steekt een synagoge in brand.
Afgetobde gedaanten proberen op de voorgrond te ontvluchten.
Ahasverus, de eeuwige wandelende jood, trekt zwijgend voorbij terwijl hij over
een brandende tora-rol stapt.
Weeklagend zweven figuren uit het Oude Testament langs de afstotende duisternis.
Maar een heldere lichtstraal dringt van boven door de duisternis beneden en belicht de witte ongeschonden gekruisigde Christus. De sporen van zijn lijden zijn
verdwenen, de verering van zijn eeuwenoud gezag wordt op dit schilderij tot een
lichtgevend pad van hoop te midden van alle traumatische gebeurtenissen van het
heden. Het geloof in Hem, zo luidt Chagalls boodschap, doet bergen wanhoop verplaatsen en doet ze teniet.
Uit dit schilderij is alle tere ironie verdwenen. Geen enkel spoor van gezochte
genialiteit.
Juist door integratie van tijdsbeelden krijgt dit schilderij de tijdloze diepgang van
een icoon.
“Wanneer een kunstwerk helemaal authentiek is, heeft het vanzelf symbolische
waarde’’ heeft Chagall eens gezegd.
Hij heeft zich met dit schilderij midden in de diepte van het lijden geplaatst maar
ook zijn paasgeloof aan ons verkondigd in de geboorte van een nieuwe, die altijd
komende is, kome wat komt.
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Inzegening relaties mensen met hetzelfde geslacht
De katholieke kerk verklaarde half maart
dat homoseksuele relaties niet ingezegend
mogen worden. Dat is voor heel veel mensen onbegrijpelijk en pijnlijk. Binnen de San
Salvator staan we voor een open en gastvrije
houding. Veel organisaties lieten godzijdank
een tegengeluid horen, zo ook de Mariënburgvereniging.
“Met grote zorg heeft het bestuur van de Mariënburgvereniging kennisgenomen van de recente publicatie van het Vaticaan waarin zij
het zegenen van relaties tussen partners van
hetzelfde geslacht niet geoorloofd acht. Niet
alleen negeert de Kerk het feit dat de seksuele oriëntatie van de mens aangeboren is
(en niet een psychologische afwijking vormt
zoals in de Catechismus gesteld wordt) maar
ook ontkent zij dat liefde tussen mensen van
hetzelfde geslacht onderdeel uitmaakt van
Gods creatie. Waar de pastorale praktijk in
een aantal landen al de kerkelijke inzegening van dit soort verbintenissen kent, wordt
de klok nu weer eeuwen teruggedraaid. Voor
de betrokken individuen is dit buitengewoon
pijnlijk. Want waar de Kerk aan de ene kant
zegt personen met homoseksuele neigingen
(sic) met respect, medeleven en teergevoeligheid te willen behandelen, maait zij
aan de andere kant deze personen de grond
onder hun voeten weg door homoseksualiteit te bestempelen als ‘tegennatuurlijk’ en
hen geen andere optie te bieden dan een
leven ’in kuisheid’. Daarnaast achten wij het
zorgelijk dat het Vaticaan door haar houding
ten opzichte homoseksuele activiteit – en
overigens alle seksuele activiteit buiten het
rooms-katholieke huwelijk – een legitimatie
lijkt te geven aan de homodiscriminatie en
homovervolging die nog steeds in veel landen
plaatsvindt. Allereerst doen wij dan ook een
klemmend beroep op het Vaticaan om haar
standpunt inzake homoseksualiteit in

overeenstemming te brengen met bestaande wetenschappelijke inzichten en in het
vervolg daarop het Kerkelijk huwelijk ook
open te stellen voor mensen van hetzelfde
geslacht. Vervolgens spreken wij de hoop uit
dat in afwachting hiervan vele geestelijken
het aandurven om de mens boven de wet te
blijven stellen door deze relaties te blijven
zegenen.’

De Mariënburgvereniging – Vereniging van
Kritisch Katholieken heeft ten doel het
helpen vorm te geven aan een eigentijdse
geloofsbeleving en samen kerk zijn.
Ze vormt een brede landelijke beweging van
mensen van alle leeftijden die de katholieke
vernieuwing willen steunen omdat een eigentijdse geloofsgemeenschap hen ter harte
gaat.
De vereniging staat voor mondig, vernieuwend en katholiek.

Schapen zoeken een nieuw thuis
Niet schrikken: het gaat om beeldjes van schapen. We zoeken iemand die schapen
spaart en die zijn of haar verzameling wil uitbreiden. Mocht u die persoon zijn of u kent
iemand die we blij kunnen maken met beelden van schapen, laat het ons weten.
We brengen u dan in contact met de gever.
Stuur een mailtje naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
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N
koor afscheidsvieringen
Kiek van Boxtel, die jarenlang contactpersoon
en coördinator is geweest van dit koor, heeft
het bestuur laten weten te willen stoppen met
deze taak. Het bestuur respecteert natuurlijk
zijn beslissing, heeft zijn dank uit gesproken
voor zijn jarenlange inzet en hem een bloemetje overhandigd.
Kiek heeft op verzoek van Jacques Jochems en
aan de hand van een aantal vragen hieronder
een inkijkje gegeven in zijn werkzaamheden
ten behoeve van het koor.

“Het Koor Afscheidsvieringen is begonnen in
2014 en was in feite het verlengstuk van het
Rouw en Trouwkoor onder leiding van Arie Kramer. Arie was daar de allesdoener en alleskunner, dirigeren met zijn schouders à la Harrie
van den Akker, begeleiden op de piano, en
zorgen dat iedereen de liederen had.
Wat Arie deed, dat wilde ik niet en dat kon
ik ook niet. Ik wilde op zijn verzoek een en
ander coördineren. Ik ging op zoek naar een
dirigent, een pianist en nieuwe mensen om
het koor van Arie body te geven. Dat laatste
lukte wonderwel. 35 mensen voelden zich
geroepen, mensen uit dat koor van Arie dus,
mensen uit de Cantorij en uit Melodiek en
‘gewone’ kerkgangers die begrepen dat afscheid nemen van onze dierbaren met een
koor wezenlijk was.
Gerard van de Weyer wilde wel dirigeren en
dat heeft hij dan ook trouw gedaan in die
jaren.

Cor Rademakers aarzelde niet en was beschikbaar achter de piano en Marc Baghuis stond
altijd klaar om in te springen.
Enkele keren per jaar kwamen we bij elkaar in
Cello om de ons vertrouwde liederen uit ons
repertoire door te nemen. De laatste jaren
kwam dat er niet meer van. We zongen in
principe alleen eenstemmig en als er een uitvaart was en wij gevraagd werden te zingen,
kwamen we een uur van te voren bijeen om
de liederen door te nemen.
Meestal kreeg ik als coördinator van de voorganger een belletje met de vraag of wij
konden zingen. Dat kon natuurlijk altijd. Op
Gerard en Cor konden we rekenen en ik vond
het steeds weer bijzonder dat er altijd weer
een mooi koor stond. Over de liederen die we
zongen had ik contact met de voorganger. Die
liederen kenden we allemaal, die zongen we
‘s zondags ook.
Die vieringen waren eigenlijk altijd mooi;
goed voorbereid, zoals we dat gewend zijn in
onze San Salvator gemeenschap. Ik herinner
me dat juist bij afscheidsvieringen de woorden extra binnenkomen en dat zullen voor iedereen andere woorden zijn. Voorbeelden van
woorden die mij aanspreken: Jij die voor alle
namen wijkt, geen rots om op te bouwen,.
geen gulden regel, rond getal. maar mensen
die verminkt en klein, ontheemd, ontkend
toch mensen zijn, roepend om mededogen.
Kom in mij, zingen we natuurlijk ook vaak op
zondags.
Je beleeft samen het moment van mededogen
of van ontwaken van mens-zijn in jou.
Er is natuurlijk wel een en ander veranderd
wat betreft afscheidsvieringen ten tijde van
Arie en nu. We hebben gezongen in de San
Salvatorkerk, te voet naar het kerkhof en koffie bij Schutters Welvaren.
Ook waren wij in Coudewater, Mariaoord, de
Hervormde kerk in de Rijnstraat of de Hervormde kerk op het kerkplein en steeds meer
in de crematoria.
Tijden veranderen, afscheid nemen van geliefden verandert niet in zoverre dat het zoeken
blijft naar beleving.”
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Mgr. Van den Hende: “Het netwerk van liefde krijgt in deze tijd een bijzondere kans”
Hoe kijkt de katholieke kerk naar de coronacrisis? Mgr. dr. Hans van den Hende (57 jaar),
bisschop van Rotterdam en voorzitter van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie, zegt in
een interview in NRC (6-2-2021): “Wachten
tot de crisis overvliegt is geen christelijke optie. Er is geen principiële reden om vaccinatie
niet toe te staan.”
De coronacrisis noopte de kerk tot drastische
maatregelen. Er zijn geen of slechts beperkt
toegankelijke kerkdiensten. Veel gelovigen zijn in hun parochie aangewezen op een
livestream, de ene wat professioneler opgezet
dan de andere. “Veel aspecten in een viering
zijn een dialoog tussen voorganger en gelovigen. Al is het maar omdat mensen na een
gebed ‘amen’ zeggen. En zelfs als je alleen
aan het woord bent, in een preek, zie je de
mensen voor je en voer je een dialoog.”

Hij meent dat er geen principiële reden is om
vaccinatie niet toe te staan. “Vaccinatie is
een manier om zorgvuldig om te gaan met de
gezondheid van jezelf en van anderen.”
Op de vraag of de coronatijd mensen tot een
dieper geloof brengt, antwoordt hij onder
meer: “Voor mij betekent dit niet een straf
van God. Dat Hij ons de dood in jaagt of zo.
Ik heb geleerd van Christus dat Hij de mensen
juist draagt en in Zijn liefde wil uitnodigen.
En tijdens een lockdown gaat het hart misschien nog wel meer open dan onder normale
omstandigheden.”
Hij verwijst naar paus Franciscus, die in een
ontmoeting met pelgrims zei dat sommige
mensen graag zo snel mogelijk terug willen
naar het oude normaal, naar wat we gewend
zijn, en dat andere mensen juist naar het
nieuwe normaal streven. Maar wat is dat dan?
Globalisering? Vrijheidsbeperking? “De paus
zegt: het gaat om het buitengewoon normale
van het Koninkrijk Gods: de menselijke waardigheid, vrede en respect, gemeenschapszin.”
“Het buitengewone normaal sluit de goede
dingen van het oude normaal in, maar is ook
een criterium om het nieuwe te aanvaarden.
Het is de blauwdruk van het Rijk Gods. De wereld is ons gegeven in beheer, niet in bezit.
Daar hoort ook naastenliefde bij.”

“De livestream kan nooit de fysieke vieringen overnemen: samen bidden en zingen en
ter communie gaan, dat is de manier waarop mensen de liturgie willen vieren. Maar de
livestream is ook een manier om er toch bij
te zijn, ook in je eigen parochie, met je eigen
pastoor.”
Ook huwelijksvoorbereidingen worden online
gedaan en er zijn online bijeenkomsten met
jongeren die het vormsel gaan krijgen. Allerlei diaconale werken kregen online een boost, “Er is op veel niveaus zorg voor mensen die
zoals zorg voor eenzamen, boodschappen voor de deur niet uitkomen, mensen die eenzaam
ouderen, opvang van kinderen.
zijn. Je ziet mensen boodschappen voor hen
doen. We hebben hier een kerk met een MaMgr. Van den Hende: “De scheiding van kerk riakapel. In de loop van de week zie je de hoeen staat in het Nederlandse bestel wordt vaak veelheid houdbare producten bij Maria groeiuitgelegd alsof we niks met elkaar te maken en. Dat wordt opgehaald voor de voedselbank.
hebben. Dat is niet zo. Het is veel meer be- Het netwerk van liefde krijgt in deze tijd een
doeld om elkaar aan te vullen. De vrijheid van bijzondere kans. Gebed en naastenliefde kogodsdienst kun je alleen beleven als je die in men bij elkaar.”
verantwoordelijkheid beleeft. De werkelijk- En over de inzet van verpleegkundigen, al dan
heid houdt niet op bij de kerkdeur. Wij voe- niet religieus geïnspireerd:
len ons net als de overheid verantwoordelijk “Dat de mens er zo voor een ander kan zijn,
voor de volksgezondheid in Nederland. Wij vind ik indrukwekkend. In deze toewijding aan
willen niet dat de plaats van de eredienst een de ander komen mensen enorm goed uit de
plaats van besmetting wordt. Het getuigt van verf. Zoals God het bedoeld heeft.”
naastenliefde als je zorg draagt voor elkaars
gezondheid. Daarom hebben we protocollen
gemaakt over veiligheid en hygiëne.”
Ton de Coster
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Aurelius Augustunus
Epistulae 29 en 132-138
Schrijf me en ik stuur je antwoord..
Ingeleid vertaald en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans (overleden) en Hans van
Reisen mmv Vincent Hunink.
uitg. Damon Eindhoven 2021 128 pag. hardback met leeslint 15,90 euro isbn 9789463403009
in samenwerking met het Augustinus instituut www.augustinus.nl
Aurelius Augustinus(354-430) kon zijn leven lang profiteren van een snelle en betrouwbare postdienst binnen het
romeinse Rijk.
Dat gebeurde vooral door bevriende koeriers. Van zijn
correspondentie zijn ruim 300 brieven bewaard. Daarmee is Augustinus’briefwisselingeen van de belangrijkste
van de laat antieke cultuur.
Dit boekje bevat de vertaling van acht brieven. Zes ervan
zijn van Augustinus, twee brieven heeft hij ontvangen
van hoge bestuurders in het Romeinse Rijk. Uiteraard
zijn de brieven verschillend van lengte en sfeer. Maar in
alle brieven gaat het om belangrijke onderwerpen van
het christelijk´geloof en van de samenleving.
Met een bevriende bisschop probeert de dan nog jonge
priester Augustinus het vaak bovenmatig alcoholgebruik
bij de bevolking aan banden te leggen.
En in brieven aan vertegenwoordigers van het Romeinse
Bestuur in Noord-Afrika zet hij zich later als bisschop in
voor reclasseringshulp aan zware misdadigers en ageert
hij martelijng en doodstraf.
In twee langere brieven staat hij uitvoerig stil bij het
hoe en waarom van Godsmenswordeingen bij de vraag
hoe publieke overheidsdienaren zich moeten hoeden
voor corruptie ter wille van hun dienstbaarheid aan
rechtvaardige vrede.
Dit boekje bevat van deze acht brieven de eerste Nederlandse vertaling.
Voor meer informatie en bestelling:
https://damon.nl/book/schrijf-me-en-ik-stuur-je-antwoord
in samenwerking met het Augustinus instituut
www.augustinus.nl
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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

pastel uit ‘Dante’s Divina Commedia’
Juke Hudig

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

‘Maar ons wordt ’t leven rechtstreeks ingeademd
Door ’t hoogste goed, dat ons ontsteekt in liefde,
Zodat we God steeds zoeken vol verlangen.’

Wij namen de afgelopen maanden
afscheid van:
Nico Taen
geboren 8 maart 1932
overleden 2 februari 2021

rek.nr.: NL96 INGB 0006040713
t.n.v. San Salvator in Beweging
De Salvatoriaan:
redactie:
Franneke Hoeks
		
Ton de Coster
correctie:
vormgeving:

Yvette van Hoeckel
Vincent Elemans

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

Uiterlijk zaterdag 15 juni 2021
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