
de Salvatoriaan 1

 nr. 59  september 2021Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

deSalvatoriaan
 
 
 
 
 

  Veilig welkom

Wat heerlijk dat er weer meer mogelijk is! In de 
zomer konden we elkaar in kleine kring 
ontmoeten in Cello. Fijn om bekende gezichten 
te zien, samen inspiratie op te doen en van 
gedachten te wisselen bij een kopje koffie.
In september en oktober vieren we om de week 
in de Grote Kerk. Daar kunnen we voldoende 
afstand houden en toch met een grote groep 
samen vieren. Ook zingen kunnen we daar met 
een gerust hart doen. Als u deze Salvatoriaan 
leest, is de 1,5 meter van de baan. Of toch nog 
niet helemaal? In de cultuursector en de 
horeca wordt de 1,5 meter losgelaten maar 
wordt aan de deur gecontroleerd of mensen ge-
vaccineerd of coronavrij zijn. Hoe we als San 
Salvator gaan vieren is een spannende vraag. 
Als we niet controleren, voelt iedereen zich dan 
veilig genoeg om dicht op elkaar te zitten? Daar 
komen vragen over. Als we wel controleren zou-
den mensen die zich niet hebben laten vaccine-
ren zich moeten laten testen. Het San Salvator 
motto ‘iedereen is welkom’ wordt zo een span-
nend statement dat niet zo eenvoudig is als het 
lijkt. In oktober vieren we om de week op zater-
dagvond in de Grote Kerk. Het andere weekend 
komen we in klein verband in Cello bij elkaar en 
is er een online viering. Vanaf november 
vieren weer in Dagcentrum De Eygenweg 
(Cello). 

Misschien niet helemaal als vanouds, maar wel 
terug op onze vertrouwde thuisbasis. 
We gaan geen toegangscontrole doen, maar ho-
pen wel dat iedereen heel voorzichtig is en zijn 
of haar verantwoordelijkheid neemt. Wat we 
aan veiligheid in de ruimte kunnen doen, zul-
len we doen. We gaan de stoelen wat verder 
uit elkaar zetten en zorgen dat de ruimte goed 
gelucht wordt. De basisregels van handen ont-
smetten en thuisblijven bij klachten, blijven na-
tuurlijk gelden. We hopen op deze manier een 
gevoel van veilig welkom te creëren.
Op 7 november vieren we in Cello voorzichtig 
maar feestelijk het 10-jarig bestaan van San 
Salvator in beweging. 
We gaan dat niet met een groot feest doen, 
maar zoeken naar mogelijkheden om gedurende 
een jaar met elkaar op weg te gaan op zoek 
naar verdieping en vernieuwing. 
Een jaar vol beweging waar we op 7 november 
de eerste stap zullen zetten. 
Wees welkom !!!
Franneke Hoeks

san salvator
10 jaar
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Lustrum 
Op zondag 7 november vieren we het 10-jarig bestaan van ‘San Salvator in 
Beweging’. Omdat het lang onzeker was of het mogelijk zou zijn om überhaupt 
een feestelijke bijeenkomst te houden gaan we een lustrum-jaar organiseren. 
Liesbeth van Leijen, Tony de Meulder, Corry Dansen, Henny Schiffer, Albrecht 
Beeftink en Franneke Hoeks zijn gevraagd om hun gedachten over lustrumacti-
viteiten te laten gaan.
Er wordt gedacht aan het uitnodigen van een aantal gastvoorgangers om zo 
samen te proeven van andere manieren van vieren.  Ook thema’s als duur-
zaamheid, diversiteit en verschillen tussen generaties willen we een plekje 
geven in dit jubileumjaar. 
Dit jaar wordt een trektocht vol ontdekkingen en inspiratie. In november 2022 
vieren we de opbrengst van onze ontdekkingstocht op een mooie San Salvator-
dag. 
Heeft u nog een mooi plan/idee voor dit lustrum jaar? Stuur een mailtje naar 
info@sansalvatorgemeenschap.nl
Noteer alvast zondag 7 november in uw agenda!  
         De lustrum groep

        Lezen en gesprek
De coronacrisis betekent veel voor de kerken, 
hoor je nogal eens. Dat is vaak niet zo positief 
bedoeld: het gemeenschapsbesef is minder ge-
worden, leden zullen afhaken. Toch is somberheid 
niet het antwoord op de crisis, vindt Tim Vreug-
denhil. 
In zijn boek ‘Opener dan ooit’ pleit hij voor het 
omarmen van nieuwe kansen.  
Wie wil samen dit boek lezen en daarover met 
elkaar in gesprek op zoek naar kansen en moge-
lijkheden voor de San Salvator? 
Dat kan op vrijdag 22 oktober, vrijdag 5 november, 
vrijdag 19 november van 13.30 tot 15.00 uur. 
In deze drie bijeenkomsten bespreken het boek. 
Het is fijn als je alle drie de bijeenkomsten kunt 
komen.  
De bijeenkomsten vinden plaats in Ordune en er 
is ruimte voor maximaal 10 lezers.  Iedere lezer 
koopt zelf het boek. 

Geef je op door een mailtje te sturen naar: 
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl   

Mocht je interesse hebben in avondbijeenkomsten: laat het weten. 
Bij voldoende belangstelling organiseren we een avondgroep.
Tim Vreugdehil, ‘Opener dan ooit. Nieuwe kansen voor kerken.’ 
ISBN 9789043537001  Het boekje kost 16,99 euro. 
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Een stagiaire
De komende maanden loopt Els Vis stage binnen 
onze gemeenschap. 
Hieronder stelt zij zich aan u voor.

Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Els Vis, 
55 jaar, getrouwd met Theo en moeder van twee 
jongvolwassen kinderen die inmiddels allebei op 
zichzelf wonen. Eind augustus zijn Theo en ik 
verhuisd van Breda naar Bergeijk waar wij ver-
bonden zijn met de oecumenische Hooge Berkt 
gemeenschap. 

Mijn hele werkzame leven heb ik bij uiteenlopen-
de organisaties en bedrijven gewerkt als directie-
secretaresse. Op dit moment werk ik parttime als 
management-assistente bij GGz Breburg. Geloof 

en spiritualiteit hebben mij altijd meer dan gemiddeld geboeid en ik ben op veel ver-
schillende plaatsen als vrijwilliger actief geweest.
Uiteindelijk heb ik mijn hart gevolgd en heb ik de driejarige opleiding voor geestelijk 
begeleider gedaan bij het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. 
Onder de naam ‘De Vuurplaats’ ben ik een eigen praktijk als geestelijk begeleider ge-
start. Omdat ik me verder wil professionaliseren ben ik in 2019 gaan studeren aan de 
Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht. 
Als derdejaars student zal ik de komende maanden stagelopen bij de San Salvator
gemeenschap.

Ik ben blij dat ik in deze periode deel mag uitmaken van de bijzondere gemeenschap 
die San Salvator is. Ik kijk er dan ook naar uit om mee te werken aan enkele vieringen 
en om in gesprek te gaan met verschillende Salvatorianen over wat de gemeenschap 
voor hun betekent. Het zullen gesprekken zijn over verbondenheid en spiritualiteit, 
misschien ook over gemis en eenzaamheid, over hoe het was en wellicht ook over hoe 
het verder moet. 
Wellicht ontmoeten wij elkaar in de komende periode. Graag tot dan! 

Els Vis

Viermaal waarheid
Wat is ‘waarheid?’ Is er één waarheid of heeft ieder zijn eigen waarheid? Het is een actue-
le vraag die in een serie van vier avonden aan de orde komt. In dat kader heeft de protes-
tantse gemeente ’s-Hertogenbosch vier sprekers uitgenodigd die elk vanuit hun invalshoek 
en werkervaring over dit thema zullen spreken. Na de inleiding van de betreffende spre-
ker is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. 
De sprekers zijn: theoloog Peter Nissen (4 november), journalist Theo Verbruggen 
(25 november), advocaat-generaal Winfried Korver (13 januari) en filosoof Emanuel Rutten 
(17 februari). 
De avonden worden gehouden in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch. 
Tijd: 20.00-21.45 uur. De toegang is gratis. Aan het einde van de avond wordt een collecte 
gehouden ter bestrijding van de onkosten. 
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De Dialoog: Juist Nu!
Dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 november 2021
Na een lange periode met veel afstand is het nu weer tijd om nader tot elkaar te komen. 
De dialoog is daar natuurlijk bij uitstek voor geschikt! Het mag en kan weer! 
Daarom, voor de 11e keer: ‘De week van de Dialoog’.

De behoefte aan dialoog is erg groot. Letterlijk en figuurlijk was er afgelopen tijd veel afstand. 
Fijn dat we met ‘De week van de Dialoog’ een bijdrage kunnen leveren om daar verandering in 
te brengen!
 

De Dialoogtafel bij Copernikkel tijdens de Dag van de Dialoog in 2019. (Foto: Olaf Smit)

De centrale gedachte ‘De Kunst van het Samenleven’ is dit jaar zelf het thema. Want afstand 
veranderen in toenadering is een uitdaging voor ons allen. De dialoog is daar een prachtig mid-
del voor: juist nu!

Graag nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan een dialoogtafel. 
De dialoogtafels staan verspreid over verschillende wijken en laten je kennismaken met 
bijzondere locaties. 
De dialogen vinden plaats op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 november.

Tijdens de dialoog maak je kennis met elkaar, deel je ervaringen, droom je over hoe je dingen 
graag ziet en kijken we hoe het uitvoerbaar is. Onder leiding van een getrainde gespreksleider 
ga je in gesprek met zes à zeven andere deelnemers. De gesprekken duren 2 tot 2,5 uur. 

Tijdens de dialoog wordt een maaltijd geserveerd. 
De dialoog start om 18.00 uur en duurt tot 20.30 uur.

Kom aan tafel met onbekenden en wissel ideeën uit! Iedereen is welkom! Deelname is gratis! 
Doe mee en meld je aan via https://www.s-hertogenboschindialoog.nl/meedoen/



de Salvatoriaan 5

De Vredesweek was dit jaar van 18 tot en met 26 september. Op 16 september ging het toneel-
stuk ‘Gevaarlijke namen’, geregisseerd door Boy Jonkergouw, in première in theater Zuidplein 
in Rotterdam, op 21 september werd het twee keer opgevoerd in de Stadsschouwburg van 
Utrecht. Daarna maakt het stuk een landelijke tournee; op donderdag 25 november is het te 
zien in Perron-3 in Rosmalen.  

Het is het drama van Srebrenica door de ogen van een overlevende én een Dutchbatter. Voor 
het eerst worden beide perspectieven uitgebreid belicht in één voorstelling. Alma Mustafić was 
14, toen haar vader Rizo in de genocide werd vermoord. Raymond Braat was 20, toen hij als 
Dutchbatter onder toeziend oog van Serviërs de mannen van de vrouwen scheidde, waarna de 
mannen werden gedood. Nu staan ze -met de acteurs Mike Weerts, Jolijn Henneman en Karen 
Sibbing- samen op het podium. Hoewel Alma en Raymond de verschrikkingen vanuit verschillend 
perspectief bezien, delen ze gezamenlijk de vraag: “Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”.

Het is een historisch verhaal over gewone mensen, de waanzin van de haat en hoe de genocide 
van Srebrenica zesentwintig jaar later nog steeds hun leven en dat van vele anderen tekent.

Fragmenten uit ‘Gevaarlijke namen’:

Ray: 
“Het gaat nu beter met mij, sinds twee jaar. Twee jaar geleden ingestort. Ik ben zo’n SS’er, zei 
ik tegen mijn vrouw. Keken we naar zo’n nazifilm, dan dacht ik: kijk, zie je die SS’er... zo was 
ik ook. Jij gaat naar links. Jij gaat naar rechts. En ik heb staan lachen. Ik heb gelachen, op het 
moment dat... Het interesseerde me niet. Ik voelde er niks bij. Ik wist dat die vermoord wer-
den... en het interesseerde me niet. Toen. En ik was 20 jaar. Ik weet niet hoe ik ermee om moet 
gaan. Hoe ik ooit weer van mezelf kan houden. En dat is mijn grootste schaamte. Ik heb me zo 
lang zo diep geschaamd. Dat ik er niet meer wilde zijn.”

Alma: 
“Ik heb er veel over nagedacht. Of ik het wel wilde. Met een Dutchbatter op het podium. Ik 
hoor ze dan zeggen. Ik heb PTSS. Of ik heb dit of dat. En dan denk ik aan de ene kant: wat 
erg. Maar er is ook een stuk in mij dat denkt: serieus, moet ik nou medelijden met jou hebben? 
Luister vriend, Ik heb 22 familieleden verloren. Wie ben jij om PTSS te hebben? En dan komt er 
weer zo’n Dutchbatter op tv en dan denk ik: prima. Maar kunnen we het nu ook een keer over 
de slachtoffers hebben?” 

‘Gevaarlijke namen’ wordt gemaakt door Boy Jonkergouw Theaterproducties uit Tilburg, in sa-
menwerking met Het Zuidelijk Toneel en PAX. Dat ontwikkelde met Dutchbat-veteranen en na-
bestaanden lesmateriaal bij de voorstelling. 
PAX ziet het als haar missie om een bijdrage te leveren aan inclusief onderwijs, dat recht doet 
aan de diversiteit van de samenleving.

Ton de Coster

Bron: PAX Magazine #3, herfst 2021.  

   
   GEVAARLIJKE NAMEN, het drama van Srebrenica
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  oproep  

Aan tafel

Ben je tussen de 18 en 24, heb 

je zin in een goed gesprek met 

leeftijdgenoten over wat er 

toe doet in het leven? En wil 

je ook nog lekker eten? 

Dan ben je welkom aan de 

eettafel van één van de pre-

dikanten van de Grote Kerk . 

De eerste keer is op 1 oktober, 

van 18.00-20.00 uur. Mail je 

als je komt?

ruud@pgdenbosch.nl  of

erica@pgdenbosch.nl.

  
Een dirigent voor de Cantorij

Al een poosje vóór de lockdown had Peter Paul van Beekum, al meer dan 10 jaar onze dirigent, aangegeven dat hij wilde stoppen met de Cantorij. Inmiddels is hij het onderwijs ingegaan als leraar wiskunde.
In de zomer van 2020 hebben we op een mooie zonnige dag buiten in de tuin van een van onze leden afscheid van hem genomen. Ook Steven van Gool, onze trouwe pianist, heeft inmiddels zoveel andere bezigheden dat hij helaas ook geen tijd meer voor ons heeft.

Eind juni zijn we met een clubje zangers van de Cantorij bij elkaar geweest om te inventariseren of een doorstart nog mogelijk is. Resultaat is dat 14 leden door willen gaan.

Vanaf 1 juli ben ik naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe dirigent en pianist. Het goede nieuws is dat we inmiddels een pianist gevonden hebben in de persoon van Joost Boekhoven, die bij sommi-ge Salvatorianen al bekend is.Maar diverse pogingen om een dirigent te vinden hebben tot nu toe niets opgeleverd. Daarom mijn verzoek aan iedereen die een tip kan geven of contact heeft met iemand die ons verder kan helpen om mij dat te laten weten. Onze repetitieochtend is op woensdag en om de 14 dagen verzorgen wij een dienst.

Ik hoop dat het uiteindelijk toch zal lukken.Rieky van Houten Tel: 06-15515662 e-mail:  bvanhouten@home.nl 

  gezocht   

Op de koffie

Wist u dat we op de eerste 
en derde woensdag van de 
maand weer koffie serveren 
in de huiskamer van Ordune? 
De afgelopen weken werden 
mensen uitgenodigd om een 
keertje aan te schuiven. De 
huiskamer van Ordune is niet 
groot genoeg om met meer 
dan 10 mensen voldoende 
afstand te houden. De koffie 
ochtenden zijn op 6 en 20  
oktober, 3 en 17 november 
en 1 en 15 december. Wilt 
u een keertje aanschuiven, 
neem contact op het Hannie 
Teunissen : 
hannietouw@gmail.com 
073 6410854.
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Dienstenveiling
De dienstenveiling 2.0 komt eraan! 
Veel is al digitaal, maar we moeten daar nog wat meer stappen in zetten.
De afgelopen 1,5 jaar is voor iedereen een behoorlijke uitdaging geweest. 
De één zag misschien wel beren en leeuwen op de weg, terwijl de ander juist 
alleen maar nieuwe kansen zag. 
Hoe was het ook al weer om elkaar te ontmoeten. 
Toch een uiterst belangrijk gegeven binnen onze geloofsgemeenschap. 
De kavels gedurende de afgelopen edities zijn daar sprekende voorbeelden 
van. 
Nu we de 1,5 meter los mogen laten gloort er wat meer licht in die soms ein-
deloze tunnel. De horizon komt weer in ons zichtveld. 
Het is en blijft weliswaar een wankel evenwicht.
Balanceren op een koord waarvan we niet weten waar dat koord eindigt. 
De verdere beschouwingen en invullingen laten we voor dit moment 
maar over aan uzelf. Nu we elkaar weer wat meer mogen zien wordt de dien-
stenveiling ook weer een grotere zekerheid. 
We houden nog even vast aan het vertrouwde! 
De veiling, de soep, het loven en bieden, de veilingmeester, de loterij. 
19 november staat als een huis. Schrijf het op elke denkbare plek 
zodat u het niet vergeet. We hopen natuurlijk in Cello. 
Mocht dat veranderen dan laten we dat weten. Zonder u kan de veiling overi-
gens niet doorgaan. Alleen maar stoelen is ook zo’n kale bedoeling. 
En zonder kavels hebben we al helemaal geen veiling. 
Dus nodigen we u van harte uit om al uw opgespaarde creativiteit 
te gebruiken om een mooie kavel te bedenken. 
U kunt uw kavel tot en met 3 oktober a.s. insturen naar het volgende adres: 
dienstenveiling.ssib@gmail.com 

We horen graag van u!!! 

Met een hartelijke groet

Een paar maanden geleden is de heer Hans Puls vanuit Hedel verhuisd naar onze stad in 
de wijk Maaspoort. Sinds zijn vrouw in 2015 overleden was, is hij alleen blijven wonen. 
Geleidelijk aan ging zijn gezondheid achteruit: met ondersteuning van o.a. de thuiszorg 
kon hij het volhouden.
Hij woont nu in het nieuwgebouwde pand Zilverpoort, dat valt onder de koepel 
‘Het Andere Wonen’. Hij heeft daar alweer een thuisgevoel.
 Bezoek is van harte welkom, maar aangezien hij de telefoon moeilijk kan opnemen en 
de deurbel niet hoort, is het het meest praktisch om bij de entree naar de naastgelegen 
‘Huiskamer’ te gaan. 
Dan loopt er iemand mee naar zijn appartement.           
Hij groet intussen alle Salvatorianen, met name de leden van het vroegere 
‘Groot Gemengd Koor’.
         Frans Hoitink
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                                          Eerste communie

Zondag 19 September mocht onze dochter Saar 
samen met haar neef Bram haar Eerste Communie 
doen in de Grote kerk. Daar heeft ze lang op moe-
ten wachten, door corona is dit 1,5 jaar verlaat. 

Met de voorbereidingsmiddagen van Franneke was 
ze goed voorbereid op dit moment en weet ze wat 
het inhoudt. Samen met de andere vier kinderen 
hebben ze leuke en inhoudelijke middagen gehad. 
Ze had er veel zin in. 

Ik ben zelf opgegroeid in de San Salvator parochie 
en heb warme herinneringen aan mijn eigen eerste 
communie. De voorbereidingen met Karel Huis-
kamp, die gewoon naar de klas kwam, omdat het 
toen een uitzondering was als je geen eerste com-
munie deed. Tijdens de viering een koorbank vol 
kinderen die hun eerste communie deden en een 
kerk vol familie .. een feestelijk moment wat me 
altijd is bij gebleven

Ondanks dat ons gezin niet meer zo kerkelijk is als 
het gezin waarin ik opgroeide, vind ik het toch fijn 
dat Saar haar eerste communie wilde doen. 
Dat ze ook opgroeit met een idee dat er een God 
is voor ons allen en met haar eerste communie ook 
onderdeel uitmaakt van de San Salvator gemeen-
schap. De verhalen uit de bijbel te lezen. Samen 
kijken wat we daaruit mee kunnen nemen in ons 
dagelijks leven. Stilstaan bij mensen en dingen 
waar je dankbaar voor bent. 
Dat niet alles een flitsend tik tok filmpje is maar 
het ook fijn is om de rust nemen om na te denken 
dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik hoop dat 
het voor Saar het ook een leuke dag is waar ze la-
ter met plezier op terug kan kijken. 

Bij deze wil ik graag Franneke bedanken voor haar 
tomeloze inzet om de kinderen bij de San Salvator 
gemeenschap te blijven betrekken! 

Aleid Tetteroo
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Deze zomer ging in onze voormalige kerk 
het Gezondheidscentrum San Salvator van 
start. Het Brabants Dagblad kopte: 
“De dokter houdt nu praktijk in de kerk”. 
Huisarts Farid Rasi (60 jaar en gevlucht 
uit Iran) zat eerst aan de Rompertsebaan. 
Zijn praktijk is aangesloten bij Fonkelzorg 
en telt zo’n 3200 patiënten uit heel Den 
Bosch. Hij is blij met zijn nieuwe plek op 
de begane grond: “Het is slim verbouwd 
hier, met een ijzeren skelet waarop ver-
diepingen zijn gebouwd.”

 Gezondheidscentrum 
 San Salvator

Vanaf begin volgend jaar krijgt hij assistentie van twee jonge huisartsen.
Beneden is naast de huisarts een afhaalpunt van de apotheek, een contactlenzenwinkel, 
fysiotherapie, podotherapie, medische voetzorg, orthopedagogie en het buurtteam van 
Farent, het gemeentelijke welzijnswerk. 
De eerste verdieping staat vooralsnog leeg. Er zitten geen ramen in en die mogen er ook 
niet komen, omdat het gebouw een gemeentelijk monument is. Er komen wellicht ver-
gaderplekken en in elk geval archief-ruimte voor dokter Rasi. Op de tweede verdieping 
zitten een diëtiste, logopedist, kindertherapeut, psychotherapeut en 
Ypse/Reinier van Arkel. 
In oktober volgt de officiële opening, waar ook de buurtbewoners kunnen zien hoe mooi 
en ruim het is geworden.
 
Bron: Brabants Dagblad, 21 september 2021.

 Klimaatpelgrimstocht

Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland: 
Gewoon gaan! De tocht start in augustus in Polen. Dertig pelgrims gaan vanuit daar op 
weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. En jij kan een 
deel van deze route meelopen!
‘GroeneKerken’ en ‘Vastenactie’ organiseren deze tocht omdat we ons bewust zijn van 
de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben het meest te 
lijden. Klimaatgerechtigheid is voor ons allen daarom van groot belang. Daarmee geven 
we handen en voeten aan de opdracht om de ander lief te hebben. We roepen christe-
nen en kerken met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo wil-
len we dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording richting christenen 
over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping. 
Elke stem (voetstap) telt. We doen dit samen, want daar zit kracht in. 
Meer informatie www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
Vanuit de San Salvator loopt een kleine groep mee op zondag 10 oktober. We lopen 20 
kilometer. Niet meelopen, maar deze actie wel ondersteunen? 
Dat kan ook!
Teken de petitie op www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/

       Franneke Hoeks
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ZIN in film

Op maandag 18 oktober om 19.00 uur en op woensdag 20 oktober om 14.00 uur 
organiseren we weer een ZIN in filmbijeenkomst in de Verkadefabriek.  
We kijken dan naar de film ‘The Father’.  Noteer vast in uw agenda! 
U kunt kaartjes voor deze voorstelling kopen via www.verkadefabriek.nl

Cadeau voor Cello

Wat is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan Dag-
centrum de Eygenweg!  Er is geschilderd, de verwar-
ming is vervangen, de tuin heeft een opknapbeurt 
gehad en er liggen zonnepanelen op het dak. Die ver-
bouwing zorgde voor een onrustig jaar voor cliënten 
en medewerkers van De Eygenweg. Ook voor ons als 
San Salvator blijft De Eygenweg ‘thuis’.  Wij hopen 
in november weer volop in Cello te kunnen gaan vie-

Allerzielen
Op zaterdag 30 oktober vieren we Allerzielen in de Grote Kerk. 
Door middel van poëzie, muziek, gebed en stilte herdenken we onze dierbare over-
ledenen. 
De namen van de mensen, die het afgelopen jaar zijn gestorven, noemen we met 
name! 
Iedereen wordt uitgenodigd een lichtje te ontsteken voor een dierbare. 
De viering begint om 19:00 uur en wordt voorbereid door Franneke Hoeks, Corrie 
Dansen en Els Vis. Melodiek zorgt voor de muzikale omlijsting. 

ren. Om cliënten en medewerkers van Cello in het zonnetje te zetten, heeft het 
bestuur een nieuwe zitzak cadeau gedaan. 
Deze zitzak stond op het verlanglijstje van de Eygenweg. De clienten waren er 
blij mee en we hopen dat zij veel mooie dagen in de Eygenweg mogen beleven.

Jos de Ridder en Franneke Hoeks

Regenboogviering: ‘Iemand stelt een vraag’
Zaterdag 9 oktober, 16.00 uur

Op 11 oktober a.s. is het ‘Coming Out Dag’. Daarom organiseert het Beraad van Kerken op 
zaterdag 9 oktober een Regenboogviering in het Stadsklooster San Damiano, Van der Does de 
Willeboissingel 12 in ’s-Hertogenbosch. 
Het thema van de viering is ‘Iemand stelt een vraag’. 

Tijdens de viering zullen diverse voorgangers van verschillende geloofsgemeenschappen een 
bijdrage leveren. Ook vertegenwoordigers uit de LHBTi-gemeenschap nemen tijdens de viering 
een bijzondere plaats in. Door verhalen, liederen, dans, gebed en stilte vieren we de 
veelkleurigheid van vrijheid.  Cabaretier Anne Thijs Stegeman vertelt een persoonlijk verhaal, 
de Schola Iuventatis o.l.v. Jeroen Felix zingt de sterren van de hemel en dansers van de voorop-
leiding hedendaagse dans zorgen voor kleurrijke beweging in de viering.   >>>
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>>>
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij de Regenboogvie-
ring. Na afloop is er gelegenheid om 
elkaar buiten te ontmoeten en na te 
praten. 
In verband met de coronamaatrege-
len is er maar beperkt aantal plaatsen 
voor deze viering beschikbaar. 

U kunt zich aanmelden via 
beraadvankerkendenbosch@gmail.
com. 

De viering wordt live uitgezonden 
via 
https://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/2443-Kloosterkerk-Stadskloos-
ter-San-Damiano. 

Dokter Alexis uit Cuba op bezoek bij de San Salvator

Zaterdagavond 4 september was er voor het eerst weer een viering met een flink aantal 
mensen.
Wat heerlijk om elkaar na een lange tijd weer terug te zien in deze prachtige viering, 
waarin Franneke voorging en Melodiek zong. Eén van de aanwezigen was dokter Alexis 
Cantero uit Cuba.

Twee en een half jaar geleden startten we ons vastenproject Wheels of Hope voor vrou-
wen met borstkanker in Cuba. Liny en Peter van der Heijden van Protesis de Mama stu-
ren regelmatig borstprotheses en pruiken naar vrouwen met borstkanker in Cuba. Het 
geeft vrouwen na hun ingrijpende operatie weer zelfvertrouwen. Het vervoer naar Cuba 
is geregeld, maar het vervoer in Cuba zelf was dat niet. Met een bus zou ervoor gezorgd 
kunnen worden dat vrouwen in alle steden en dorpen over protheses zouden kunnen 
beschikken. 

Zo kwamen we in aanraking met de vrouwen in Cuba. Vrouwen in een moeilijke situa-
tie, maar ook met levenskracht. Het raakte ons. We leerden ook Cuba kennen, een land 
waar je in het nieuws weinig van hoort. Cuba heeft al jaren zwaar te lijden van de boy-
cot van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten verbieden ook Europa om handel met 
Cuba te drijven. Gevolg is dat er veel tekorten zijn. Je ziet dat b.v. aan de oude auto’s. 
Leuk voor de toeristen die zich terug in de tijd wanen.

In de tijd van Obama bloeide het toerisme en kwamen er meer middelen Cuba binnen.
Tot Trump opnieuw blokkades invoerde. Dat leidde tot enorme tekorten aan brandstof.
De bus die we met ons Vastenproject wilden bekostigen, was daardoor geen optie meer.

Liny en Peter hebben toen in overleg met dokter Alexis die vrouwen met borstkanker 
behandelt, naar een alternatieve besteding van het geld gezocht. Het resultaat is een 
scanapparaat, dat de kankercellen precies kan aanwijzen, waarmee voorkomen wordt 
dat er teveel weefsel moet worden weggehaald.        >>>
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Een enorme verbetering dus voor de vrouwen met borstkanker in Cuba.
De gelegenheid deed zich voor dat dr. Alexis het scanapparaat kon komen ophalen en 
tevens met collega’s in Nederland kon spreken over behandeling van vrouwen met 
borstkanker.

Daardoor was hij in de gelegenheid om samen met Liny en Peter onze viering te 
bezoeken en samen met hen na de viering te vertellen over de vrouwen in Cuba.
Liny legde uit wat er in de afgelopen twee en een half jaar was gebeurd en wat ik 
hierboven heb beschreven. 
Dokter Alexis vertelde over de vrouwen met borstkanker en de Cubaanse organisatie 
Alas por la Vida, vleugels voor het leven, die met en voor hen werkt. 
Bijzonder is hoe de vrouwen regelmatig in een groep bij elkaar komen om elkaar te 
steunen na de operatie; daarnaast wordt elk jaar de verjaardag van Alas por la Vida  
met een groot feest gevierd met tal van optredende artiesten en natuurlijk lekker 
eten. 

De bijeenkomst wordt op t.v. uitgezonden. Het zorgt voor zelfvertrouwen en levens-
kracht bij de vrouwen. We spraken af om contact te blijven houden. 
Waardevol die verbondenheid over de zee. Het doet de vrouwen en ons goed.
In de viering en de bijeenkomst daarna merkte ik weer wie we zijn: 
een warme, open geloofsgemeenschap met ramen die uitzicht geven op wat er in de 
wereld gebeurt tot aan Cuba toe, wat leidt tot deze bijzondere verbondenheid.

 Gepke Kerssen, sinds 2019 lid van de werkgroep ‘Wereldwijd’

  meer weten van Protesis de Mama? 
  www.protesisdemama.nl 
  E-mail: info@protesisdemama.nl
  Telefoon: +31 (0) 6 41 29 03 74
  
  Bankrekeningnummer: 
  NL21 INGB 0659 5451 28 t.n.v. PC van der Heijden 
  o.v.v. Stichting Prótesis de Mama
  RSIN nr.: 852979745

   BIJZONDERE MOMENTEN
We namen afscheid van:

Nel Hoogbergen  
      geboren   21 september 1929  
      overleden   5 juli 2021  
Bep Ter Borg- van Santvoort 
      geboren   18 november 1924  
      overleden  23 juni 2021
Dolf Weiler
      geboren     8 maart 1930 
      overleden  18 juli 2021

Mevr. Van Dinther-Trum 
      geboren   12 juli 1936   
      overleden   3-augustus-2021
Dhr. van Doesburg  
      geboren    11 mei 1932   
      overleden   23-augustus-2021  
   (oud vrijwilliger)
Ben van den Thillard  
      geboren     11 juni 1944   
      overleden    31 augustus 2021
Piet Vervenne      
      overleden     juni 2021
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SAN SALVATORGEMEENSCHAP

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

Bereikbaar op werkdagen
van 09.30 tot 11.30 uur

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

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

De Salvatoriaan: 
redactie:        Ton de Coster
                        Franneke Hoeks
correcties:       Yvette van Hoeckel
  Marian Veenker
vormgeving:    Vincent Elemans

kopij naar: 
salvatoriaan@sansalvatorgemeen-
schap.nl of inleveren bij ‘Ordune’

Uiterlijk:  woensdag 
      10 november 2021

Oproep: Vastenactie 2022

Vindt u het belangrijk dat we als geloofsgemeenschap ons ook inzetten 
voor mensen in ontwikkelingslanden? Dan is meedenken over de vasten-
actie iets voor u! Voor de vastenactie 2022 sluiten we aan bij de 
landelijke vastenactie, maar hoe krijgen we deze projecten op een 
mooie manier voor het voetlicht in onze gemeenschap. Wilt u meeden-
ken?  
Stuur een mail naar info@sansalvatorgemeenschap.nl

Dr. Alexis (l) laat samen met Peter en Liny van der Heiden 
het nieuwe scanapparaat zien.


