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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

  Weer beginnen

De coronapandemie neemt af. Het aan-
tal besmettingen daalt in rap tempo en 
de coronamaatregelen worden stap voor 
stap versoepeld. Dat geeft de samenle-
ving lucht. 
Ook voor ons als gemeenschap kan er 
langzaamaan weer wat meer. Daar zijn 
we wel aan toe! Nu is het niet zo dat we 
anderhalf jaar stil gezeten hebben. We 
zijn digitaal gaan vieren, mensen zijn 
elkaar blijven bellen en we ontdekten 
ZOOM als mogelijkheid om elkaar “te 
zien”.  
Nu de maatregelen het toelaten zien we 
dat werkgroepen elkaar weer opzoeken.  
De zondagse koffiezetters ontmoetten 
elkaar in de tuin van de Soete Moeder 
en Melodiek maakte een start met live 
repeteren in de tuin van Cello. 
Wat fijn dat dit allemaal weer kan!

Gelukkig kunnen we nu ook weer gaan 
nadenken over het oppakken van ver-
schillende activiteiten. We gaan zorgen 
dat de kinderen van vorig jaar hun com-
munie kunnen doen, we gaan in kleine 
groepen koffie drinken op Ordune en 
gaan op kleinschalige manier vieren op 
de zondagochtend. U leest er meer over 
in deze Salvatoriaan.

Na anderhalf jaar op een andere manier 
gemeenschap zijn, zullen we met elkaar 
weer even moeten wennen. We gaan niet 
automatisch terug naar hoe het voor co-
rona was. Laten we de komende maan-
den maar zien als tijd van nieuw begin en 
samen zoeken naar mogelijkheden. 
Ik heb er alle vertrouwen in.

Franneke Hoeks

san salvator met 
vertrouwen naar 
een nieuw begin
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Eind oktober dit jaar is het tien jaar ge-
leden dat we vanuit de San Salvatorkerk 
naar Cello trokken en vanuit de pastorie 
aan de Sint Rochusstraat naar de Schaaps-
kooi (Beethovenlaan) in Rosmalen. 
Daar vonden we gastvrij onderdak bij Jos 
Wijsmuller. In de ruimte waar zijn voor-
malige dieren- en veeartspraktijk was 
gevestigd kwam nu vergader- en kantoor-
ruimte voor onze geloofsgemeenschap. 
Veel van ons zijn er geweest: allerlei 
groepen kwamen er bij elkaar voor verga-
deringen, bezinning of voor een maaltijd. 

Het was heerlijk dat we zo’n nieuw on-
derdak hadden. Daar zullen we Jos altijd 
dankbaar voor blijven.  Jos is inmiddels 
verhuisd. Hij heeft zijn huis verkocht en 
woont nu in een kleinschalige woonzorg-
vorm op Maaspoort. 
Als ik bij hem kom laat hij me enthousi-
ast zijn nieuwe appartement zien. Een fij-
ne lichte woonruimte, alles bij de hand. 
Zijn kinderen hebben ervoor gezorgd dat 
Jos omringd is door allemaal dierbaarhe-
den. In de zithoek ligt het kleed dat Jos 
zelf heeft ontworpen en geknoopt. Het is 
een spiraal, die het leven symboliseert, 
in “het groen van de hoop en het blauw 
van de eeuwigheid”, met bredere en 
smallere banen, zoals “het leven betere 
en slechtere tijden kent”. 
Aan het begin en aan het eind een rode 
stip, “God als ziel van dat leven”. Jos 
heeft er drie winters aan geknoopt. Aan 
de muren schilderijen o.a. het schilderij 
met de studies van koeien. Jos’ groot-
vader, die kunstschilder was, heeft het 
geschilderd. Het schilderij prijkt ook op 
het boek dat Jos geschreven heeft, “Koei-
en en hun aard”. 
Koeien en Jos, ze horen bij elkaar. Bij 
Jos’ voordeur hangt een foto van een koe, 
in zijn appartement zijn er verschillende 
verwijzingen naar koeien te ontdekken. 
Bij alles wat er staat en hangt aan moois 
– en dat is veel - weet Jos een verhaal te 
vertellen. 

En altijd klinkt daar de trots op zijn kin-
deren in door, of het nu de kast is die zijn 
oudste zoon heeft gemaakt of de kera-
miek van zijn ene dochter, of zijn andere 
zoon en dochter die op een foto te zien 
zijn. Er staan meer foto’s, bijvoorbeeld 
van Diny, zijn overleden vrouw en van 
anderen die belangrijk zijn voor Jos. 
Jos verveelt zich nooit. Het ritme van de 
maaltijden in het huis zorgt voor struc-
tuur en contact met de andere bewoners. 
Het eten is goed, het personeel prettig. 
De sfeer is gemoedelijk en speels. Na het 
eten gaat ieder naar zijn of haar eigen 
appartement. Jos vindt dat prettig. Iede-
re dag oefent hij zijn loopjes op de piano. 
Hij luistert ook graag naar muziek, “iede-
re dag wel een uur”, “echt luisteren, niet 
in slaap vallen”. 
Er staat een gevarieerde verzameling cd’s 
klaar om uit te kiezen. De ene keer wordt 
het Ravel, dan weer valt de keuze op so-
nates van Beethoven. 
Ook staan er cd’s waarop zijn vrouw haar 
levensverhaal vertelt. 
Jos vertelt met smaak de anekdote hoe 
hij bij zijn eerste bezoek aan haar 
>>>

“Ik ga aan iets nieuws beginnen”
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ZIN in film
De Verkadefabriek is weer open. Dat betekent 
dat de geplande ZIN in film-bijeenkomsten 
doorgaan. Op maandag 19 juli om 19.00 uur 
en woensdag 21 juli om 14.00 bent u welkom 
bij ZIN in film in de Verkadefabriek. We kijken 
dan naar de film Nomadland. 

>>>
ouderlijk huis op de boerderij met-
een een goede beurt maakte door een 
praatgrage buurvrouw weg te sturen 
bij een koe die aan het kalven was en 
onrustig van haar werd. 
Toen ze eenmaal getrouwd waren 
gebeurde het wel dat Jos een nacht 
lang van huis was, opgeroepen voor 
een verlossing en daarna nog meer 
noodsituaties. Zijn vrouw stond soms 
duizend angsten uit omdat ze niet 
wist of alles goed was met Jos. Haar 
eigen achtergrond als boerendochter 
kwam af en toe goed van pas. Jos was 
op weg naar een spoedgeval en er 
werd gebeld, door een boer in paniek. 
Het kalf was geboren en de koe had 
een uitpuilende baarmoeder. Diny 
wist hem gerust te stellen, ze had het 
vaker meegemaakt:” Pak de baarmoe-
derin een laken en leg dat pakket op 
een tafel die je achter de koe hebt 
geschoven”.
Al pratend komen allerlei herinnerin-
gen op bij Jos, herinneringen aan zijn 
tijd bij studentenvereniging Veritas, 
waar Jos het schelden van de oudere-
jaars niet pikte en weg liep, wat ande-
ren ertoe aanzette hetzelfde te doen. 
Aan zijn tijd bij Probus Bois le Duc 
waarvoor Jos het logo ontwierp. En 
aan zijn lidmaatschap van de commis-
sie ethiek, waar gesproken werd over 
hoe je met dieren hoort om te gaan. 
Op zondag volgt Jos de mis op de tv. 
Hij verlangt ernaar het contact met 
“Orthen” te verstevigen. Als de vierin-
gen in Cello weer mogelijk zijn, of als 
er iemand met hem wil gaan wandelen 
of fietsen, wie weet wat er dan aan 
contact mogelijk is.
Jos kijkt terug op ”een rijk gevuld le-
ven”. Waar hij nu woont, is hij thuis. 
Toen Jos zijn huis verkocht, nam hij 
heel bewust afscheid. Bij zijn nieuwe 
woonplek zeiden ze “u zult moeten 
wennen”. “Nee”, zei Jos, “dit is míjn 
kamer, ik ga iets nieuws beginnen”. 
En zo is het.
   Corrie Dansen

Na de economische ondergang van haar 
bedrijf op het platteland van Nevada gaat Fern 
(Frances McDormand) met een bus op pad om 
de wereld te verkennen als een moderne 
nomade. In deze film spelen echte nomaden 
een rol. Zij “spelen” de vrienden die Fern 
steunen tijdens haar ontdekking van het 
Amerikaanse westen. Nomadland is de 
winnaar van twee Golden Globes: voor Beste 
Film (Drama) en voor Beste Regisseur 
(Chloé Zhao).

U kunt voor via www.verkadefabriek.nl een 
kaartje voor deze filmvoorstellingen kopen. 
ramma is opgenomen en de ticketlink werkt.
    

Werkgroep ZIN
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Toen de eerste vaccins in zicht kwamen, voel-
de ik me een beetje onzeker. Ik weet niet of 
ik dat wel wil? Gaat de ontwikkeling niet te 
snel? Is de controle wel goed genoeg?  U moet 
me niet verkeerd begrijpen ik ben niet tegen 
vaccinaties - ik heb een geel boekje vol stem-
pels die nodig waren voor buitenlandse (werk)
reizen – maar dit ging zo razendsnel dat dat bij 
mij, en bij veel anderen, bezorgdheid opriep. 
Je kunt er ook anders naar kijken. De om-
vang van de pandemie heeft een ongekende 
samenwerking tot stand gebracht. Nog nooit 
is er zoveel wetenschappelijke samenwer-
king geweest als tijdens de ontwikkeling van 
coronavaccins. Overheden, artsen en weten-
schappers sloegen de handen ineen en god-zij-
dank hebben we in de Westerse wereld nu de 
beschikking over vaccins. We horen berichten 
over een kleine kans op bijwerkingen van som-
mige vaccins. Van die berichten zou je onrustig 
kunnen worden. Voor mij is het juist een sig-
naal dat er heel zorgvuldig wordt gekeken naar 
het proces en de werking van deze vaccins. Bij 
twijfel worden zaken bijgesteld. Dat vind ik 
een geruststelling.
Mijn ouders zijn als één van de eerste groepen 
ingeënt. Wat waren zij blij met hun prikken 
die het leven weer een beetje leefbaar maak-
ten. Er kwam meer ruimte op de afdeling van 
mijn moeder en mijn vader kon iets meer be-
zoek ontvangen. Dat deed hen goed.
Ik ben geen arts, viroloog of microbioloog. 
Mijn verstand op dat vlak rijkt niet verder dan 
huis-tuin-en-keukenwetenschap. Ik ben blij 
met mensen die de kennis en kunde hebben 
om dit virus te onderzoeken en te kijken naar 
wat er mogelijk is. Ik zou het niet kunnen! 
Hulde ook aan de artsen en verpleegkundigen 
die afgelopen jaar geconfronteerd werden met 
zoveel doodzieke mensen. Ik geloof heilig in 
vragen stellen en kritisch blijven. Als ik echter 
niet meer kan of durf te geloven in mensen die 
hun uiterste best doen om dit virus eronder te 
krijgen, dan weet ik het niet meer. 
Het afgelopen jaar ben ik niet bang geweest 
voor corona. Door de dreiging van corona werd 
de verbondenheid tussen mensen extra voel-
baar. Alle maatregelen tegen corona dragen 

iets in zich van zorg dragen voor de ander. 
Verbondenheid betekent ook dat ik me verant-
woordelijk voel voor anderen.  Ik hield me aan 
de regels omdat ik zorg wil dragen voor alle 
mensen met wie ik me verbonden voel: fami-
lie, vrienden en jullie allemaal.
Er zijn mensen, jong en oud, die niet gevac-
cineerd willen worden om heel verschillende 
redenen. Iedereen maakt hierin zijn of haar 
eigen keuze. Die keuzevrijheid is een groot 
goed, dat we moeten blijven koesteren. De 
verschillende keuzes die mensen op dit vlak 
maken is iets waar we met elkaar ween weg 
in moeten zien te vinden, ook binnen de San 
Salvator. 

Ik wil leven vanuit vertrouwen dat mensen met 
zorg, bezieling en betrokkenheid op het grote 
geheel hun werk doen. Misschien blijk ik ooit 
een onnozele dromer die te veel uitgaat van 
het goede in mensen. Niet voor niets voel ik 
mij thuis in de voetsporen van Jezus. Ik geloof 
in het goede van mensen. Ik heb mijn eerste 
prik gehad en de tweede staat in mijn agen-
da genoteerd. Die prik zet ik niet zozeer voor 
mezelf als wel voor alle mensen om mij heen. 
Iedere prik voelt voor mij als een daad van 
verbondenheid.  

Franneke Hoeks

Vaccinatie
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Een visioen

Alles kan veranderen in een dag:
als de auto’s gaan grazen in de straten,
mooie glanzende koeien en schapen
en de verkeerslichten staan groen op gras.
Engelen als cowboys er tussendoor
houden zich bezig met de paardenkrachten
want God, God in ‘t diepst van zijn gedachten
dat is een boer, dat is gewoon een boer.
Hij scheurt het asfalt als een grasland open
in de riolen schieten vissen kuit.
Wat dood is, doet hij ademen en lopen
maakt van metaal een zacht kloppende huid.
Het zal ontroerend zijn om te aanschouwen
als al die auto’s ook kunnen herkauwen.

   Mandala:    Frits Bakker
             Gedicht:     Guillaume van der Graft
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Het afgelopen jaar mocht ik meedoen met 
Emoena. Na de relatief coronavrije zomer 
van 2020 voelde Emoena als een nieuw be-
gin. Ik weet nog dat ik weer voor de eer-
ste keer na de zomer in de trein stapte om 
naar Amsterdam te gaan. 
Spannend, met mondkapje, maar het voel-
de ook als weer opnieuw beginnen. Wat 
mooi om mijn mede Emoena’s te ontmoe-
ten. Ik genoot van de speelse manieren 
waarop we elkaar leerde kennen.

Tijdens de tweede bijeenkomst waren 
we te gast in de Liberaal Joodse Synago-
ge. Ik schrok van de beveiliging van dit 
gebouw. Toen ik dat thuis vertelde waren 
mijn dochters ontdaan. Het kan toch niet 
zo zijn dat dit in Nederland nodig is. Het 
synagogebezoek was een wake up call! Dat 
het tolerante Nederland helemaal niet zo 
tolerant bleek te zijn.

En dan komt er een nieuwe coronagolf 
over Nederland. Alles gaat op slot en de 
emoenabijeenkomsten worden via Zoom 
georganiseerd. Zoomen maakt ontmoetin-
gen afstandelijker. Toch verbaast het me 
dat de gesprekken in de kleine groepen zo 
goed lopen. Het gesprek over moreel be-
raad blijft me bij.
 Ik was heilig overtuigd van het feit dat je 
cartoons moet kunnen laten zien op een 
school. Bijzonder om al pratende te mer-
ken dat je overtuiging, ik wil bijna zeggen 
aan het wankelen wordt gebracht, maar 
dat klinkt zo negatief. Het is eerder ont-
dekken dat andere manieren misschien 
meer effect hebben. Voor dat soort ont-
dekkingen heb ik - jij misschien ook wel- 
een ander nodig. 

Dat voelt niet als inleveren of wankelen, 
maar juist als groeien en samen sterker 
worden.

We leerden veel over andere religies. Wat 
jammer dat bezoeken aan tempels, mos-
keeën en godshuizen niet mogelijk waren. 
Ik neem mij voor om dat het komende jaar 
alsnog op te pakken.
Binnen de Emoenas is het merendeel van 
de betrokkenen religieus. Dat heb ik wel 
als een gemis ervaren. 
Eén van de dingen die ik wilde leerden was 
juist om in een seculiere setting op zoek 
te gaan naar levensvragen en zingeving. 
In het projectgroepje over het spel was ik 
degene die de wat meer seculiere inbreng 
had. Gerechtigheid en aandacht voor wat 
vergeten dreigt te worden is voor mij een 
belangrijke waarde. Maar zie ik het wel 
goed? Is mijn bril niet vertroebeld? Mijn 
blik op de wereld is gekleurd doordat ik 
wit ben, hoogopgeleid ben, een goed in-
komen heb en een vrouw ben. Dat laatste 
past dan misschien weer net niet helemaal 
in het perfecte plaatje. Ik heb veel streep-
jes voor in onze Nederlandse samenleving. 
Privilege heet dat. Dat wil niet zeggen dat 
zaken mij niet aan het hart gaan. Wat op 
mijn pad komt, pak ik aan. In Den Bosch 
zijn we aan het nadenken over een 
keti koti tafel. In een 50/50 verhouding 
wit/zwart spreken we over de gevolgen 
van het slavernijverleden. Spannend en 
noodzakelijk.
De dag over gender vond ik boeiend. Ik 
studeerde ooit feministische theologie en 
werkte jaren in de vrouwenbeweging. Die 
dag voelde als thuiskomen.
>>>

Terugkijken op Emoena
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>>>
Spreken over God of het heilige doen we 
stamelend en in beelden die nooit helemaal 
kloppen. Als we alleen over God spreken in 
mannelijke termen dan doet dat iets met 
mensen. Als kleine daad van verzet probeer 
ik in de vieringen die ik doe zo inclusief mo-
gelijk over de Eeuwige te spreken zodat er 
in taal en beeld een soort onvolkomen ruim-
te ontstaat waar iedereen zichzelf kan en 
mag zijn.
Duurzaamheid: dat thema liet me schrikken 
over mezelf. Ik dacht dat ik best bewust met 
duurzaamheid bezig was maar mijn leefstijl 
is in mei de aarde al op. Heftig! Een wake 
up call.
Bijzonder om te merken dat in alle religies 
en levensbeschouwing eerbied en zorg voor 
de aarde essentieel is.

Ik ben mezelf afgelopen jaar wel tegengeko-
men. Het is lastig om te merken dat je iets 
niet goed kunt. Hulp vragen is zo’n ding. 
Het vraagt moed om je vragen en twijfels 
met anderen te delen. Maar wat een enor-
me berg aan steun en kracht komt er los als 
je iets waar je mee worstelt durft te delen 
met anderen! 
We zijn denk ik veel te veel gaan zitten in 
het beeld dat we allemaal sterke mensen 
moeten zijn .... 
Van dat sterke-mensen-virus heb ik last. 
Hulde aan mijn intervisiemaatjes die me 
een antidosis tegen dit virus gaven. Nu we 
met elkaar de draad van leven weer probe-
ren op te pakken hoop ik dat we vooral ook 
durven twijfelen en dat we die twijfel ook 
durven uitspreken naar elkaar. In twijfel is 
ruimte voor het verhaal van een ander. In 
twijfel ontstaat openheid.  Door twijfel ont-
staat beweging.

Franneke Hoeks

Dienstenveiling
2021

Er gloort weer licht aan de hori-
zon. Er kan steeds meer, maar wel 
met voorzichtigheid en blijvende 
aandacht. Toen de vraag van het 
bestuur ons bereikte of we de dien-
stenveiling weer wilde opzetten heeft 
iedereen binnen de werkgroep daar 
positief op gereageerd.  

Het wordt waarschijnlijk 19 novem-
ber. Schrijft u deze datum maar vast 
in uw agenda. 

Op welke wijze we vorm gaan geven 
aan deze dienstenveiling in ons 
jubileumjaar weten we nog niet. 
Zodra de werkgroep bij elkaar is ge-
weest zullen we daar uitvoerig over 
berichten.  
Begin nu alvast maar met inspiratie 
opdoen zodat we overspoeld worden 
met mooie kavels. We vertrouwen 
op uw vindingrijkheid, creativiteit en 
passie. 

Wij wensen U een prachtige zomer 
waarin we elkaar weer kunnen 
ontmoeten, bemoedigen en vooral 
blijvend omzien naar elkaar. 
 
Werkgroep dienstenveiling  

  Annemarie, 
  Ria, Rosalie, 
  Miriam  
  Cees  
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Al meer dan een jaar maken we iedere week een filmpje rondom de Bijbelver-
halen die we anders in de viering zouden lezen. Veel mensen kijken naar deze 
YouTube filmpjes. Ondanks het feit dat we het samen vieren missen, zijn deze 
filmpjes voor veel Salvatorianen een moment van bezinning en verbinding. 
Hieronder een mooie reactie die we graag met u delen.

“Om de wekelijkse door jullie voorbereide San Salvatorvieringen mee te mogen 
maken zie ik als een bijzonder voorrecht. Ik ervaar gemeenschapsgevoel omdat velen 
met mij op die momenten mogen meebeleven wat God / de Eeuwige ons te vertellen 
heeft. Jullie mensen, spreken dit uit, zingen en verbeelden het en maken dit moge-
lijk voor een grote groep mensen. De beelden, teksten, de zang en de stemmen bren-
gen bij ons het gevoel van saamhorigheid, het verrijkt mijn en ons leven, iedere dag.

De viering Herder en Huurling was met alle onderdelen van een viering een prachtig 
geheel. Van het begin tot het eind ben ik geboeid door de woorden, de uitleg, de 
Stem van de Algoede, door de voorganger, de lectoren en het koor vertolkt. Ik ervaar 
de Aanwezigheid van God op deze momenten.
Ter overweging, herder of huurling ofwel wat is goed leiderschap? brengt ons in de 
realiteit van de dag, van de huidige situatie in ons land. Laten wij bidden, laten wij 
afstemmen op de noden van de ander..... Het tafelgebedmoment van het breken en 
delen maakten deze viering compleet. Het is een geschenk de vieringen opnieuw te 
kunnen terugzien en herlezen.”

De schrijver geeft als tip mee of het niet goed zou zijn om eens na te denken over 
hergebruik van gebeden en teksten. Daar gaan we zeker over nadenken!

Op 1 november van dit jaar bestaan we 
als zelfstandige geloofsgemeenschap
10 jaar. Wat zou het mooi zijn als we dat 
met een viering in “onze eigen ruimte 
van Cello aan de van der Eygenweg” kun-
nen vieren! 
Vurig hopen we dat dit gaat lukken. Maar 
als bestuur willen we niet alleen tijdens 
een viering in het eerste weekend van 
november bij dat jubileum stil staan. 
We zouden het de moeite waard vinden 
om een heel jaar lang stil te staan bij dit 
tweede lustrum. Het jubileumjaar geeft 
ons kansen om samen enthousiast en po-
sitief aan de slag te gaan. 

Wat zou het mooi zijn als we ons kunnen 
laten uitdagen en inspireren door men-
sen met een goed verhaal! Wij nodigen 
eenieder uit suggesties te doen voor 
inspirerende sprekers en/of voorgangers 
en voor inhoudelijke thema’s voor vie-
ringen en activiteiten in het jubileum-
jaar. 
 Heeft u een voorstel voor een thema, 
een spreker, een inspirerende voorgan-
ger of een mooie activiteit, laat het ons 
weten.
Jos de Ridder 
        
josderidder@planet.nl

Lustrum jaar



de Salvatoriaan 9

Op zijn werkkamer in het kantoor van het 
P.W.N. aan het Bossche Emmaplein mocht ik 
een gesprek hebben met Jan van der Zandt, 
78 jaar en nog altijd aan het werk voor de 
Reizigers. Op de tuinderij van zijn ouders in 
Druten kwamen vaak allerlei mensen over de 
vloer, ook woonwagenbewoners. Hij werd Mis-
sionarius Sacrati Cordis (missionaris van het 
heilig Hart) en wilde graag naar de Filipijnen, 
maar het werd Nieuw-Guinea, bij de Pa-
poea’s. Terug in Nederland, 40 jaar geleden, 
kon hij bij de Rooms-Katholieke Kerkprovincie 
solliciteren naar de vrijgekomen functie van 
hoofdaalmoezenier van het P.W.N., pastoraat 
voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in 
Nederland. Van de ooit 40 aalmoezeniers voor 
de 50 grote kampen was de in 2009 overleden 
pater Piet Dingenouts S.M., Societatis Mariae 
(Marist), een van de laatsten. 

Als voorbeeld van het cultuurverschil tussen 
‘burgers’ en ‘reizigers’ vertelt Jan over een 
eerste communieviering, waarin een Ro-
ma-meisje een tekst voorlas. Haar opa, die 
zelf nooit had leren lezen en schrijven, klap-
te geëmotioneerd voor de prestatie van zijn 
kleindochter, die zo mooi had voorgelezen. 
Hij was de enige, en hij werd meteen ver-
maand door de pastoraal werkster: 
“Tijdens de vieringen wordt er niet geklapt”. 
Het voorval veroorzaakte veel commotie. 
Later werd Jan er bijgehaald. De jonge, nog 
onervaren pastoraal werkster gaf toen toe 
dat ze verkeerd gehandeld had, bang om de 
regie van de viering kwijt te raken. Als ze er 
niet op gereageerd zou hebben, zou er niets 
gebeurd zijn en - nog veel belangrijker: er 
zou dan respect zijn getoond voor de emoti-
onele daad van de oude Rom. Nu voelde de 
Romafamilie zich in het burgerlijke keurslijf 
gedwongen van ‘hoe het hoort’. Een harde 
confrontatie tussen de dominante, formele 
Nederlandse cultuur en de spontane cultuur 
van de Roma.          
 
Brandbrief
Al snel kwam het gesprek op de schrijnende 
actualiteit: de onhoudbare woonsituatie van 
een gemeenteloos Romagezin. Al tien maan-

den zit dit kwetsbare grote gezin met volwas-
sen kinderen in een neerwaartse spiraal. Met 
Pasen dit jaar schreef Jan een “dringende 
oproep” aan de gemeente, kerken, maat-
schappelijke, sociale instellingen en netwer-
ken en ook vrienden en buren om er alles aan 
te doen om kwetsbare gezinnen te helpen. 
In de brief wordt de naam van de gemeente 
niet genoemd; het is ‘s-Hertogenbosch. Daar 
moest het gezin de afbraakwoning uit vanwe-
ge nieuwbouwplannen en er was geen andere 
woonruimte. Het gezin stond op straat en de 
maatschappelijke opvang zat vol: daar was 
geen ruimte voor grotere gezinnen die bijeen 
willen blijven vanwege de culturele achter-
grond. Bij familie konden ze niet terecht.  
Ontheemding volgde. 
Kort daarna werden zij uitgeschreven uit de 
gemeentelijke basisadministratie: “de familie 
heeft de gemeente verlaten met onbekende 
bestemming”. De sociale voorzieningen vielen 
weg en de zorgverzekering kwam te verval-
len. 
Een schoolgaande zoon van 14 jaar werd uit-
geschreven uit de schooladministratie, om-
dat hij en zijn ouders geen woonadres meer 

 Jan van der Zandt M.S.C., 40 jaar woonwagenpastor 

Jan van der Zandt bij afbeeldingen van 
een woonwagen en Sint-Christoffel, 

“helper en tochtgenoot”.
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hadden. Hij was niet langer welkom op school, 
hoewel zijn ouders bereid zijn om hem elke 
dag naar school te brengen.  
Alles gaat sindsdien mis: de familie raakt in 
de illegaliteit. Het P.W.N. zorgt voor tijdelijke 
opvang op een camping, voor leefgeld en de 
bijkomende kosten. Jan rekent het voor: zo’n 
€ 3.500 per maand! De familie klopt aan bij 
een andere gemeente, maar die weigert omdat 
ze ergens anders is uitgezet, verwijzend naar 
de verantwoordelijkheid van de oorspronkelij-
ke gemeente. 
De burgemeester van ‘s-Hertogenbosch is niet 
bereid om nog over deze kwestie te praten: 
“de zaak is afgedaan”.
Als gevolg van geldgebrek bij de drie zonen die 
illegaal bij vriendinnen inwonen, worden er 

criminele handelingen verricht en justitie komt 
eraan te pas. De drie zonen worden opgeslo-
ten. Voor de ouders volgt een nieuwe zorg 

naast de ellende waarin ze al verkeren. Als 
toegewijde ouders blijven zij contact houden 
met de zonen in detentie, op verschillende 
plekken in het zuiden van het land. En ze staan 
de verslagen vriendinnen bij, van wie er twee 
in verwachting zijn.

Het P.W.N. hoopt met deze oproep hulp te 
ontvangen om dit gezin te redden en verder 
te helpen aan herhuisvesting. Het is ook een 
signaal, opdat voorkomen wordt dat andere 
gezinnen hetzelfde lot treft.

Voor wie wil helpen: bankrekening NL59 RABO 
0121 9051 01 t.n.v. P.W.N., Emmaplein 19C, 
5211 VZ ‘s-Hertogenbosch.
    
Ton de Coster
 
( lees ook het artikel op pagina 12 )

                     Koffie op Ordune

Wat fijn dat er langzaam meer ruimte komt om elkaar te ontmoeten. Voor corona was 
er iedere eerste woensdag van de maand koffie in de huiskamer van Ordune. We gaan 
dat voorzichtig weer oppakken. In de zomermaanden is er op de eerste en de derde 
woensdag van de maand weer een vertrouwde koffieochtend. Zolang de 1,5 meter af-
standregel geldt kunnen we maximaal 6 bezoekers ontvangen.  
Door dit geringe aantal is het voorlopig nog niet mogelijk om met een open inloop te 
werken. U moet zich dus aanmelden. De mensen die regelmatig op de koffie kwamen 
worden benaderd om hen voor een van de woensdagen uit te nodigden. Wilt u een 
keertje op de koffie komen, stuur dan een mailtje naar 
info@sansalvatorgemeenschap.nl. 
U krijgt dan een berichtje wanneer u aan kunt schuiven voor koffie in goed gezelschap.
Hopelijk tot snel!
De koffiezetgroep

Vakantieactie

Graag brengt het Noodfonds Noord de jaarlijkse vakantieactie onder de aandacht. Men-
sen die echt niets over hebben om in deze tijd van het jaar ook maar één dag 
zorgeloos te genieten, als alleenstaande of met hun geliefden: voor die mensen wil het 
Noodfonds Noord van onze gemeenschap dat toch mogelijk maken. Als u wilt mee-
doen, dan zijn dit de gegevens om een bijdrage te storten:

Rekeningnummer   NL23 INGB  0005  9626  81  ten name van Noodfonds SSiB 
 (graag vermelden: vakantieactie)



de Salvatoriaan 11

Eerste Communie
Na ruim een jaar gaan we de eerste 
communievoorbereiding van 2020 
weer oppakken. Maart vorig jaar 
moesten we na twee bijeenkomsten 
stoppen met deze bijeenkomsten. 
Gelukkig is er nu ruimte om hier 
weer mee te starten. De zes kin-
deren van vorig jaar zijn allemaal 
weer van de partij. Er gaat zelfs 
nog een zusje meedoen! Fijn dat 
we ook weer in Cello terecht kun-
nen. Die ruimte is groot genoeg 
voor de kinderen en een of twee 
ouders om te helpen.
In de eerste bijeenkomst vorig jaar 
schilderden de kinderen een zelf-
portret. 
Nu zijn ze allemaal meer dan een jaar ouder. ’Ik hoop dat ik ze nog herken!’, schoot 
het door mijn hoofd. Wat leuk om te merken dat Milan, Samuel, Melody, Bram, Saar, 
Oliwia en Noa er veel zin in hebben. 
We gaan er een paar mooie bijeenkomsten van maken waarin we het land van God 
gaan ontdekken door naar verhalen over Jezus te luisteren. 

De eerste communieviering staat gepland op zondagmiddag 19 september. We hebben 
hiervoor een principeafspraak met de Grote Kerk gemaakt. Die is in ieder geval groot 
genoeg om kinderen en hun families te ontvangen. Na de zomervakantie bekijken we 
opnieuw wat met de dan geldende coronamaatregelen mogelijk is.

’s-Hertogenbosch in Dialoog wil graag een 
bijdrage leveren aan het vergroten van de 
sociale verbondenheid van bewoners in 
onze gemeente. In deze moeilijke tijd van 
corona moeten we vooral écht contact met 
elkaar hebben.
Er is veel leed achter de voordeur zoals 
eenzaamheid en mensen die bang zijn, 
maar ook veel goede wil, inzet om de 
ander te helpen en er zijn genoeg goede 
ideeën. 
Een dialoog is een bijzondere vorm van ge-
sprek, namelijk een open en openend on-
derzoeksgesprek waarbij alle deelnemers 
onbelemmerd aan bod komen. Voor veel 
mensen is het deelnemen aan een dialoog 
een verrassende ervaring.
Mensen met verschillende achtergronden 
worden met elkaar in contact gebracht 

om elkaar te leren kennen en meer begrip 
te krijgen voor elkaar omdat het dialoog-
gesprek bestaat uit het uitwisselen van 
persoonlijke ervaringen en men elkaar niet 
hoeft te overtuigen van het eigen gelijk. 
Ook dialoogtafels waarin buurtgenoten 
met elkaar relevante thema’s die in de 
wijk spelen bespreken kunnen leiden tot 
gezamenlijke acties voor verbetering van 
de buurt.

Tijdens de dialoog wisselen deelnemers 
behalve ervaringen, ook ideeën en dromen 
uit en zetten stappen om hun dromen te 
gaan verwezenlijken. Er ontstaan nieu-
we verbindingen tussen mensen, nieuwe 
inzichten en impulsen voor persoonlijke 
acties. 
>>>

Dialoog Digitaal
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Zo’n 1000 jaar geleden verlieten de zigeu-
ners* de oevers van de Indus. Ze trokken in 
de lange loop der tijd via het westen van 
Azië en de Balkan richting West-Europa. 
In de zesde eeuw werd naar deze mensen 
verwezen als muzikanten. 
Hun bekendheid - soms ook een zekere mate 
van erkenning - kregen ze door hun muziek. 
In Griekenland, begin veertiende eeuw, be-
gonnen de zigeuners zich aan te duiden als 
Rom (mens), meervoud Roma. 

De eerste berichten over hen in Europa, rond 
1400, spreken nagenoeg altijd van pelgrims. 
De talrijke christelijke bedevaartgangers 
genoten bij hun reizen een bevoorrechting 
middels vrijbrieven. 
Door zich voor te doen als pelgrims of boete-
lingen, konden ze trekken waarheen ze maar 
wilden. In 1420 is er een melding in Deventer 
van “pelgrims, ongeveer honderd personen”. 
Op de laatmiddeleeuwse jaarmarkten vallen 
de zigeners op door hun bedrevenheid in de 
paardenhandel, muziek en ambachten, ge-
neeskunst, kaartlezen en waarzeggerij, dit 
laatste vrijwel uitsluitend (en met verve) 
beoefend door de vrouwen. 

Aan het eind van de vijftiende eeuw sloeg de 
aanvankelijke gastvrijheid om in wantrou-
wen en vijandigheid. 
Ze zouden wel eens kunnen spioneren voor 

de oprukkende Turkse legers en ook de Kerk 
waarschuwde haar gelovigen tegen bijgeloof 
en waarzeggerij; ook andere beschuldigin-
gen deden de ronde: bedelarij, afpersing en 
diefstal.
In 1500 bekrachtigde keizer Maximiliaan I 
de eerste wet tegen de zigeuners: ze wer-
den vogelvrij verklaard, iedereen mocht hen 
straffeloos doden. In 1530 kwam er onder 
keizer Karel V geheel nieuwe wetgeving op 
strafrechtelijk gebied. 
In Nederland vonden er vanaf de zeventien-
de eeuw klopjachten plaats, vooral in Hol-
land, Gelderland en Noord-Nederland. Maar 
ook in Brabant en het Rivierenland werden 
zigeuners vervolgd en gemarteld. 
Pas een eeuw later, vanaf 1800, als de Ro-
mantiek onder meer de natuur gaat ideali-
seren en ook de ‘pure, ongebonden natuur-
mens, die door de wereld trekt en muzikaal 
is’, wordt er positiever naar zigeuners geke-
ken. 
Toch bleven velen hen beschouwen als dief, 
kinderlokker, heks of spion. In reactie hierop 
hielden de zigeuners het contact met de om-
ringende samenleving zo beperkt mogelijk.

*) De benaming zigeuners wordt door hen-
zelf als een scheldwoord ervaren en als een 
belediging opgevat, in tegenstelling tot het 
Franse gens du voyage, mensen van de reis 
ofwel reizigers.

De Zigeuners: reizigers door de eeuwen heen

>>>
De gesprekken leveren niet alleen inzicht 
en begrip voor anderen op, maar kunnen 
ook bruikbare ideeën opleveren om zelf 
of met elkaar aan te pakken. Zaken die 
de buurt of stad prettiger en leefbaarder 
maken en zo een bijdrage leveren aan de 
inclusieve samenleving.
Omdat er momenteel geen fysieke dia-
loogtafels plaats kunnen vinden, worden 
er online-dialogen georganiseerd in de wij

ken en buurten. Een estafette van een we-
kelijkse dialoogtafel van buurt naar buurt!  
Aanmelden kan door een mailtje te sturen 
naar info@s-hertogenboschindialoog.nl  
Er wordt dan gekeken of er binnenkort een 
digitale tafel in uw wijk wordt georgani-
seerd.
 Meer informatie is te vinden op  
www.s-hertogenboschindialoog.nl 
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Overzomeren- kleinschalige bijeenkomsten

In de maanden juli en augustus organiseren we in Cello op kleine schaal 
momenten van vieren en ontmoeten. Zolang als we ons aan de 1,5 meter afstand moeten 
houden, is de ruimte in Cello te klein om te vieren zoals we dat gewend waren. We hopen 
dat er in september weer meer mogelijk zal zijn wat betreft de groepsgrootte. Vanaf 11 juli 
bieden we de mogelijkheid om met een groep van 25 mensen in Cello bij elkaar te 
komen. Voor deze bijeenkomsten moet u zich aanmelden. Hoe dat in zijn werk gaat laten 
we u nog weten. In de maanden juli en augustus blijven de voorgangers ook filmpjes 
maken zodat mensen die niet naar Cello kunnen komen toch op afstand mee kunnen vieren. 
De bezoekers in Cello kijken samen naar het filmpje. Na het filmpje is er koffie en kunnen 
we samen napraten over de inhoud van de viering. We hopen velen van u te zien tijdens 
deze overzomerbijeenkomsten.

Bestuur San Salvator

Voorganger af

Zoveel mooie en inspirerende dingen meegemaakt de afgelopen 28 jaar… zoveel men-
sen mogen ontmoeten, en ermee samen werken. Zoveel mooie herinneringen, en die 
mag ik meenemen verder op mijn weg. Dit afgelopen 1½ jaar is moeilijk geweest voor 
velen onder ons. Ik vond het steeds moeilijker om op inspiratie te komen als voorgan-
ger in onze vieringen, zonder contact te hebben met medekerkgangers. Daarom heb ik 
besloten om mijn rol als voorganger binnen onze gemeenschap op te geven en toe te 
vertrouwen aan een jongere generatie.
Bedankt aan eenieder die mij geholpen heeft en die met mij meegelopen heeft in de 
afgelopen jaren. Wij komen elkaar zeker weer tegen, als trouwe Salvatorianen.

John Parker

Slavernij – tentoonstelling Rijksmuseum

In het rijksmuseum in Amsterdam is t/m 29 augustus de tentoonstelling Slavernij te zien. 
De tentoonstelling belicht slavernij niet als abstract begrip, maar in de vorm van persoonlijke 
en waargebeurde verhalen. Verhalen uit zowel Brazilië, Suriname en het Caribisch gebied, als 
uit Zuid-Afrika en Azië. Verhalen over mensen die tot slaaf waren gemaakt en slavenhouders, 
over mensen die profiteerden van het systeem of het bevochten. Ze maken onlosmakelijk 
deel uit van onze geschiedenis.
Werkgroep ZIN gaat op woensdag 25 augustus naar deze tentoonstelling. Wie wil kan zich 
bij ons aansluiten. We gaan met de trein en willen rond 13.30 uur de tentoonstelling bezoe-
ken. Wie mee wil moet zelf een kaartje op het tijdslot 13.30 uur reserveren via 
 https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/slavernij. 
Mocht het tijdslot 13.30 uur niet meer beschikbaar zijn, dan kunt u ook kiezen voor 13.15 of 
13.45 uur. 
Wie mee wil kan zich voor 10 augustus melden bij Corrie Dansen corriedansen@gmail.com.
U krijgt vooraf een of twee korte artikelen als voorbereiding voor het museumbezoek toege-
stuurd en het is mogelijk om op een van onze kortingskaarten mee te reizen. 

Op zondag 12 september willen we om 12.00 uur met elkaar napraten over dit museumbe-
zoek. De locatie voor dit nagesprek wordt nog bekend gemaakt.Mocht u niet kunnen op 23 
augustus: u kunt natuurlijk ook op een andere dag deze tentoonstelling bezoeken en wel 
aansluiten bij het nagesprek.



de Salvatoriaan 14

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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Uiterlijk woensdag 15 september 2021

Toon Hermans

De redactie van de Salvatoriaan 
wenst u allen een fijne zomer-
tijd toe!

Hoe heerlijk dit vakantiestrand,
zo languit in het warme zand
te liggen, met de kleertjes uit,
ik doe geen bal, ik doe geen fluit.

Ik denk omdat ik denken moet
en iets in mij, mij denken doet,
als ik dat ook nog laten kon,
dan zou ik zon zijn met de zon.

Vakantie

Franneke Hoeks is op vakantie van 20 juli 
tot en met 24 augustus. 
Haar werkzaamheden worden in die 
periode door anderen waargenomen. 
De San Salvatorgemeenschap blijft gewoon 
bereikbaar via de mail en de telefoon:
 tel.: 06-48645507 
 bereikbaar op werkdagen
 van 09.30 tot 11.30 uur
 info@sansalvatorgemeenschap.nl


