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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

Kerst als nooit tevoren!

Het is advent en we bewegen ons richting kerstmis. In sommige huizen 

staat de kerstboom al en we versieren straten en gevels met lichtjes. 

Met al die lichtjes lijken we het donker van dit jaargetijde te willen 

verdrijven. Misschien dat we in de winter van 2022 die lichtpuntjes 

meer dan ooit nodig hebben. We hoopten allemaal dat we Corona ach-

ter ons zouden kunnen laten en dat we ons normale leven weer op zou-

den kunnen pakken: gewoon weer als vanouds de mooie winterfeesten 

van Sinterklaas en Kerstmis met elkaar kunnen vieren. Maar het is toch 

weer anders dan we dachten en hoopten. De besmettingscijfers en zie-

kenhuisopnames stijgen in rap tempo en hoe de komende weken eruit 

gaan zien is onzeker. 

Ik moet denken aan dat jonge stel in een land waar de spanningen hoog 

opliepen.   >>>

toch weer anders
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>>>

Met een kind op komst moesten ze op reis om zich te laten registeren 

in zijn geboortestad. Geen fijn plan als je vrouw op haar laatste dagen 

loopt. Maar regels zijn regels, dus ze moeten gaan. Daar in Bethlehem 

– op die plek waar ze niet wilde zijn - gebeurde het: hun kind werd ge-

boren. Geen gespreid bedje voor dit nieuwe leven, maar een voederbak 

om in te slapen. Herders, aangespoord door engelen, komen op bezoek. 

Koningen volgen een ster en brengen geschenken mee. Mensen komen in 

beweging en vinden hun weg naar de stal. We weten niet hoe we Kerstmis 

met elkaar kunnen vieren, maar de weg naar de stal kunnen we altijd 

vinden. Laat ons, net als Josef en Maria, herders en koningen, mensen 

zijn die op pad gaan en het leven vieren. Dan wordt het kerst als nooit 

tevoren!

Franneke Hoeks

    ALV op 16 december digitaal

De geplande algemene ledenvergadering op donderdag 16 december gaat online door. 
Vanwege de coronamaatregelen kiezen we dit jaar voor een ZOOM bijeenkomst. 
U kunt aanschuiven en meepraten via
https://us02web.zoom.us/j/88475772295.  

De ALV begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur zijn we aanwezig om mensen te helpen met 
inloggen. Het bestuur, de pastor en de adviesraad hebben op papier teruggekeken op de 
afgelopen periode. Die informatie wordt u van tevoren toegestuurd samen met de finan-
ciële stukken.  
We hopen dat we elkaar op de 16de toch kunnen ontmoeten, ook al moeten we uitwijken 
naar het scherm. 

     
 

   Kerstvieringen 

De huidige coronamaatregen gelden tot 18 december. We kunnen op dit 
moment niet overzien of en hoe we kerstmis samen kunnen vieren. 
We gaan u via de mail informeren over de mogelijke kerstvieringen. 
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Voetballen is alles in Annies leven. Haar 
moeder zei vroeger al: “Jij moet op voetbal-
len”. Via dat voetballen heeft ze ook Karel 
ontmoet, haar levensgezel. Karel en z’n vijf 
broers waren lid van OSC; zoon Kees volgde 
dat voorbeeld en ook kleinzoon Luuk begon 
zijn voetbalcarrière bij die vertrouwde club 
uit Orthen. Nu, op haar kamer in de Noorder-
kroon, volgt Annie alles wat er aan voetbal 
op t.v. te beleven is. Het biedt haar ontspan-
ning en afleiding. En ze blijft zo verbonden 
met de tradities in haar gezin. Want met 
Karel samen heeft Annie heel wat voetbal-
wedstrijden op deze manier aan zich voorbij 
zien trekken.
Annie vertelt graag over vroeger en het lijkt 
wel of ze heel Orthen gekend heeft. Ze heeft 
een boek over Orthen, over allerlei activi-
teiten van toen. Ze vertelt over het gezin 
van Karel, hoe zijn vader overal bij betrok-
ken was. Een goede inburgeringscursus moet 
dat geweest zijn voor Annie die uit Berlicum 
kwam. Ze gingen wonen op de Hervense 
dijk, in een klein, fijn huis. In de winter dat 
Kees geboren is -de Elfstedentocht dat jaar 
met winnaar Reinier Paping staat op menig 
netvlies gebrand- vroor het zo hard dat alle 
waterleidingen bevroren waren. De gemeen-
te kwam zelfs water brengen op de Herven. 
En de dijk was zo spekglad dat Annie, toen 
zij en Kees na de bevalling naar het zieken-
huis moesten, haar hart vasthield of ze dat 
ziekenhuis wel heelhuids zouden halen! Het 
is allemaal goed gekomen. Voor Annie een 
winter die ze “nooit meer vergeet”.
Annie en Karel hielden het huis en de tuin 
goed bij, volgens een vast weekritme en met 
ieder eigen taken. Ook het bijhouden van 
het graf van Karels ouders hoorde daarbij. 
Iedere zaterdag “rond tien uur wandelde ie 
aan”, om tien uur ging de begraafplaats op 
de Ketsheuvel open. Na zijn overlijden is 
Karels as verstrooid bij het graf van zijn ou-
ders.
Verbonden met de San Salvator waren Annie 
en Karel ook. Vaste bezoekers van de viering 
op zaterdagavond. Sinds 2011 de sleutelbe-
waarders van Cello. Op vrijdagavond ston-
den ze klaar voor Melodiek, op zaterdag-

avond voor Wilton en op zondagmorgen voor 
de koster van dat moment. Vijf jaar geleden 
stond Annie er alleen voor, na het plotselin-
ge overlijden van Karel. En in de nacht van 
30 op 31 december 2018 trof het noodlot 
Annie op een andere manier. Ze kreeg een 
herseninfarct en werd met spoed opgeno-
men in het ziekenhuis. 
Maanden van revalidatie volgden en een ver-
huizing naar de Noorderkroon was onvermij-
delijk. Nu brengt ze haar dagen door in haar 
rolstoel met wat lezen en t.v. kijken. 
Daar ontvangt ze graag post en bezoek, want 
ook dat is afleiding en ook dat maakt de da-
gen aangenamer. Ze mist het bezig zijn van 
toen ze nog alles kon en iedere dag vroeg 
begon. ’s Morgens om zes uur zat Annie klaar 
om de krant te lezen. Dat krant lezen heeft 
ze meegenomen naar de Noorderkroon.  
’s Morgens om zes uur? Nee, dat is wat later 
geworden.

Corrie Dansen, oktober 2021

Hoe is het met Annie Geerts?
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Wat een geluk dat we, net voor de aanscherping van de maatregelen ons 2de lustrum konden 
vieren.  Al 10 jaar zijn we als oecu-
menische geloofsgemeenschap actief 
in de stad! Op 7 november stonden we 
daar op een bescheiden manier bij stil. 
We vierden samen in Cello. Gedurende 
de corona periode konden we een paar 
keer op zaterdagvond in de Grote Kerk 
vieren. Dat was nodig omdat dagcen-
trum Eygenweg de afgelopen ander-
half jaar stevig werd verbouwd. We 
konden daar tot en met de zomer niet 
terecht. In de zomermaanden heb-
ben we op zondagochtend met kleine 
groepjes gevierd rondom de YouTube 
vieringen.  
De viering van 10 jaar San Salvator 
in Beweging was onze terugkeer naar 
Cello. Nog niet als vanouds, maar wel 
heel vertrouwd. Wat mooi om zoveel 
bekende gezichten te zien. Hier en 
daar was de blijdschap en emotie op 
de gezichten af te lezen. 
Franneke Hoeks ging voor in de viering 
met als thema: ‘Vertrekpunt’.  Wat is 
de kern van wat we als beweging wil-
len zijn?  In de overweging ging het 
over vertrek- en eindpunt van wat we 
als gemeenschap willen zijn. 
‘Heb God lief. Heb uw naaste lief als uzelf’. Als we deze geboden als onlosmakelijk verbon-
den zien met elkaar dan lees ik hier een prachtige kern van San Salvator geloven in. Geloven 
in God: ja dat doen we! Eigentijds, kritisch en creatief. We geven handen en voeten aan dat 
geloof door aandacht te hebben voor onze naasten in de breedste zin van het woord. Dat wat 
in de verdrukking komt, willen we ruimte geven. Mensen in armoede, vluchtelingen, het kli-
maat. Daar ligt een mooi vertrekpunt voor onze gemeenschap. 

Misschien is het meer dan een vertrekpunt. Het is ook de richting van onze beweging, van onze 
trektocht. We willen uitkomen bij een plek waar mensen in vrijheid mogen geloven en taal, 
woorden, rituelen vinden die verstaan worden en iets bijdragen aan de wereld. We willen 
uitkomen bij leefruimte waar het goed toeven is. Een plek, een werkelijkheid waar mensen 
niet gemangeld worden door wetten en regels, waar mensen op de vlucht welkom zijn. Naar 
zo’n ruimte spoort God ons aan te gaan. Dat visioen waarmaken. Is dat niet waar het ons als 
San Salvator om te doen is?
Na de viering organiseerden we een spraakmakende koffie. Aan de hand van luchtige vragen 
gingen Salvatorianen met elkaar in gesprek. 
>>>

Trektocht – lustrumviering
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>>>
Een kleine terugkoppeling:
Het woord vertrouwen valt in meerdere groepjes. Ondanks de onzekere omstandigheden 
waarin we ons als geloofsgemeenschap bevinden wordt vertrouwen in toekomst en in elkaar 
uitgesproken. Vertrouwen is een woord dat op onze trektocht niet mag ontbreken. 
Ook verbinding blijkt een woord wat op onze San Salvatortrektocht niet mag ontbreken. 
Wat er ook gebeurt, het is belangrijk dat we blijven zoeken naar verbinding met elkaar en 
met de wereld om ons heen. Dat vraagt om goede communicatie. Durven we te laten zien 
wie we als gemeenschap zijn! We mogen best meer van onszelf laten horen. 
In verschillende groepjes werd het belang van Bijbelverhalen genoemd. Die verhalen hel-
pen ons keer op keer te beseffen waar het in het leven om draait. Samen zingen is ook iets 
wat bij San Salvator hoort. 
Naast vieringen en diaconie, wordt het verlangen uitgesproken naar andere verdiepende 
activiteiten. Denk hierbij aan thema-avonden, verdiepingsgesprekken of studie-avonden als 
manier om te komen tot verdieping van kennis over geloven.
Er werd in de verschillende groepjes ook over toekomst gedroomd. Waar zijn we over tien 
jaar? Wat zou het mooi zijn als er in Den Bosch een christelijke gemeenschap bestaat, los 
van kleur of herkomst (RK of protestant), maar een gemeenschap die vanuit de christelijke 
traditie een gemeenschap van mensen is, die goed is voor elkaar en goed voor de naasten. 
Dus ook duidelijk vanuit eigen behoefte aan inspiratie en bemoediging, maar ook vanuit het 
oogpunt van naastenliefde. 
We vertrokken zingend vanuit de Eygenweg.  
Met vele stemmen zongen we ‘Met de wind in de haren en de zon in de rug ligt het land 
voor ons open. Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad geen kwaad zal ik duchten want 
Jij bent nabij’
 Franneke Hoeks
     Op trektocht in 2022

Om ons 10 jarig bestaan te vieren organiseren we in de loop van 2022 een aantal vieringen 
en activiteiten die ons als gemeenschap uitdagen. We hebben een aantal gastvoorgangers 
gevraagd bij ons een viering te verzorgen. Zo kunnen we als San Salvator ons laten inspire-
ren door de wijsheid, kennis en kunde van anderen.  We gaan ook het thema duurzaamheid 
uitwerken in een aantal activiteiten.
Op zondag 23 januari gaat Griet Van Coillie voor in onze viering. Griet werkt als pastor 
in België en heeft haar eigen weg gevonden om verhalen van mensen voor het voetlicht te 
brengen. 
Op zaterdag 12 februari hebben we Franck Ploum als gastvoorganger in ons midden. Franck 
is initiatiefnemer van de Ecclesia Breda. Hij zal samen met ons stilstaan bij de bevrijdende 
klank van de Schrift. 
Zondag 6 maart wordt een groene zondag. Na de viering organiseert de werkgroep ZIN een 
middag met journalist en schrijver Caspar Janssen (Het bijenbalcon) en Anja Kleijn (Vereni-
ging voor Ecologisch Leven en Tuinieren). 
Theoloog en schatgraver in traditie Marian Geurtsen hebben we op zondag 27 maart als 
gastvoorganger uitgenodigd.  
Op zondag 26 juni organiseert de werkgroep ZIN een interactieve viering met als thema 
‘God in de supermarkt.’ We hebben hiervoor Alfred Slomp uitgenodigd.
Dit zijn allemaal dingen om naar uit te kijken, maar het mooie van op trektocht gaan is dat 
je onderweg ook onverwachte dingen tegenkomt. Hoe mooi zou het zijn als er vanuit de 
gemeenschap ideeën komen voor vieringen of andere activiteiten. 
Heeft u een goed idee, wens of plan? Laat van u horen! 
 De lustrumgroep
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Aan de Poolse grens hangen bewoners een 
groen licht aan hun huis als teken dat 
migranten in nood daar terecht kunnen 
voor hulp. Sommigen van hen durven het 
groene licht niet meer aan te doen uit 
angst voor repercussies door Poolse 
autoriteiten. De mensen in nood proberen 
aan de Europese grenzen honger, kou, 
politiegeweld en pushbacks te overleven.

Mensenlevens en mensenrechten moeten 
beschermd worden aan de Europese 
grenzen! Mogen mensen in nood ook bij 
jou aankloppen? En/of vind je dat ze wel-
kom zijn in Nederland? Zet op 10 decem-
ber een groen lichtje in je raam! Of pak 
het groots aan en zorg ervoor dat in jouw 
dorp of stad een gemeentehuis, kerk of 
ander groot gebouw groen kleurt.
Mensen op de vlucht laat je niet in het 
donker maar bied je een groen licht! 
Doet u mee?

Deze actie is een initiatief van 
www.migreat.org en wordt ondersteund 
door een groeiend aantal organisaties, tot 
nu zijn dat onder meer Vluchtelingenwerk 
Nederland, Stichting Vluchteling, Defence 
for Children, Humanistisch Verbond en 
COC Nederland.

Groen licht 

Amnesty ‘Write for Rights’ 2021 

  De grootste briefschrijfactie van Nederland gaat van start! 

Elk jaar rond 10 december organiseert Amnesty ‘Write For Rights’, waarbij we u 
aanmoedigen om steunbetuigingen te schrijven aan mensen over de hele wereld die 
onrecht hebben geleden, en om u te laten zien hoe u de campagnes voor gerechtigheid 
kunt steunen. Amnesty voert deze campagne elk jaar omdat het werkt. 
Activisten komen vrij, onrecht stopt. 
Deze keer voert Amnesty actie voor de 15-jarige Janna uit de Bezette Palestijnse Gebie-
den die met de dood wordt bedreigd, omdat ze verslag doet van onrecht in haar dorp.
Voor Bernardo uit Guatemala die in de gevangenis zit, omdat hij de natuur wilde bescher-
men en voor Mikita uit Oekraïne die zwaar werd mishandeld in de gevangenis en daar 
alleen maar zit omdat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. 

U leest alle verhalen op: www.writeforrights.nl 

          >>

         Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, kleurt Nederland groen! 
                                         Doe jij mee?
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U kunt op allerlei manieren meedoen aan ‘Write for Rights’ : 

• Via de website van Amnesty kunt u kosteloos een thuisschrijfpakketje bestellen. 
  Hierin zitten handige materialen om mee te doen zoals voorbeeldbrieven, 
  een schrijfblok, pen en blanco postkaarten. U schrijft de kaarten, stopt deze in een 
  envelop en doet ze op de post. 

• Via de website van Amnesty kunt u brieven ondertekenen voor de tien mensen voor wie           
  Amnesty dit jaar in actie komt. Het kost maar een paar minuten tijd en heeft toch een       
  groot effect. Amnesty print alle digitaal ondertekende brieven uit en doet ze op de post. 

• Op 10 december organiseert Amnesty een spectaculair online schrijfevenement. 
  U kunt er schrijven, spreken met de mensen voor wie we actievoeren en genieten 
  van livemuziek en gesproken woord. 
  Meedoen doet u door u aan te melden via de website van Amnesty. 

• De werkgroep van Amnesty in Den Bosch organiseert rond 10 december een 
   activiteit. Meer informatie vindt u op de website van de Amnesty werkgroep in 
   Den Bosch: https://www.denbosch.amnesty.nl/ 
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Loek Mosterman stuurde ons een stukje dat hij eerder naar het Brabants Dagblad 
stuurde. We plaatsen het hier en zijn benieuwd naar uw reacties.

Onder de kop ‘Religieus gekrakeel’ stelt Ben Kuilman (Ingezonden, BD 21 oktober) 
dat de huidige tijd gedomineerd wordt door technologie en wetenschap. Inderdaad 
heeft de wetenschap in de laatste eeuwen een hoge vlucht genomen; we hebben 
er onder meer radio, televisie, computers, smartphones en vaccins aan te danken. 
Wat mij in het betoog van Kuilman echter tegenstaat is de anti-religieuze draai die 
hij geeft aan de zogenaamde dominantie van de Wetenschap. 

Wel ben ik het eens met zijn kritiek op ‘geestelijke leiders’ als Rennie Schoorstra 
en Jaap Diekman, die de Bijbel misbruiken om hun aanhang op te zadelen met rare 
theorieën, maar zelf maakt hij ook een soort complot-theorie door te suggereren 
dat genoemde heren proberen met hun preken greep op de mensheid te krijgen; 
het is buiten proportie om ze van machtspolitiek te beschuldigen.

Terecht constateert Kuilman, dat de mens altijd al op zoek is geweest naar de 
waarheid, maar hij stelt volgens mij geheel ten onrechte dat die wel te vinden is 
in de Wetenschap en niet in de Bijbel.  
Eerder is het omgekeerde het geval! De Bijbel, pas weer uit in een nieuwe verta-
ling, laat zien hoe oude normen en waarden evolueren naar het centrale gebod van 
het Christendom: naastenliefde!

         >>>

Van Cantorij naar volkszang

Wat zullen we de Cantorij gaan missen! Na de noodgewonden corona stop bleek 
het niet mogelijk om een dirigent te vinden! Er is via allerlei kanalen gepro-
beerd om mensen te vinden die die koor zouden willen leiden, maar jammer 
genoeg zonder resultaat. Naast het samen zingen, gaat een groep Salvatorianen 
ook het ontmoetingsmoment op woensdagochtend missen. We zoeken nog naar 
een mooie manier om de leden van de Cantorij een keertje in het zonnetje te 
zetten.
In de komende maanden zullen meer dan van tevoren als gemeenschap samen 
zingen. We zijn blij met pianist Joos Boekhoven die de volkszang zal gaan bege-
leiden. 
We zijn voor de volkszang op zoek naar zangers die allen of met zijn tweeën de 
volkszang willen gaan trekken. Zingt u graag en durft u deze rol op zich te 
nemen. Wij zouden superblij zijn met een paar mensen die af en toe cantor 
willen zijn. Neem contact op met Franneke Hoeks (sansalvatorgemeenschap@
frannekehoeks.nl) We gaan werken met een vast repertoire aan liederen zodat 
zowel de kerk, de cantoren en de pianist steeds goed op elkaar zijn ingespeeld. 

Franneke Hoeks

    De Cantorij

Niet in de krant
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Naastenliefde zou trouwens voor Evangelische anti-vaxers de drijfveer moeten 
zijn om zich toch te laten vaccineren!

Kuilman ziet blijkbaar de Wetenschap als een soort vervanging van de Religie, 
maar dat berust op een ernstige misvatting. De Wetenschap beperkt zich tot za-
ken, die door het menselijk verstand begrepen kunnen worden, maar de Religie 
heeft ook betrekking op zaken, die ons verstand te boven gaan. Een religieus 
genie als Jezus van Nazareth is uiteindelijk voor de mensheid van meer belang 
dan een wetenschappelijk genie als Albert Einstein! 
Geloof, hoop en liefde zijn wezenlijk belangrijker dan wetenschap en technolo-
gie, hoe mooi en nuttig die ook zijn.

Loek Mostertman, Hintham.         

  
Vanuit de 
koffie-zetgroep
Deze foto werd gemaakt na 
de viering van 4 juli. 
Susan en Piet Gloudemans 
namen om gezondheidsrede-
nen afscheid van de 
Koffiezetgroep en ze werden 
terecht in het zonnetje gezet.
Met een toespraak, een bos 
bloemen en een Salvator-
bord bedankte Jos de Ridder hen voor hun jarenlange inzet. 
Sinds 1997 waren ze een vast duo bij het koffieschenken na de kerkvieringen, 
dus samen 48 jaar vrijwilliger. Een reden om als gemeenschap dankjewel te zeggen.

Susan en Piet gaan we missen.... en er heeft zich nog niemand gemeld die het koffiezet-
ten wil overnemen. Heeft u belangstelling? 
Informatie kunt u krijgen van de koffieschenksters en van Maria van den Dungen.
Is dit niets voor u, maar hebt u wel tijd en zin om iets doen voor onze gemeenschap, 
dan kunt u zich altijd melden bij 

    Franneke Hoeks, 
    Trudie van Lexmond 
    of een van de bestuursleden.

Samen zijn we San Salvator, ieder kan naar vermogen meedoen.
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Bidweek voor eenheid

Van 16 januari tot en met 22 januari 2022 
vindt de bidweek voor eenheid plaats. 
In de jaarlijkse Week van gebed voor een-
heid van christenen wordt ons gebed ge-
vraagd voor eenheid dichtbij en ver weg.  
Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar 
geleden en wordt wereldwijd gehouden. 
In Nederland doen naar schatting jaarlijks 
zo’n 200.000 mensen mee met het initia-
tief. De gebedsweek wordt georganiseerd 
door MissieNederland en de Raad van Ker-
ken.

De week van gebed is dit jaar voorbereid 
door christenen uit het Midden-Oosten. Zij 
kozen het verhaal van de magiërs uit het 
Oosten dat staat opgetekend in Matteüs 2 
als leidraad. 
Het thema is dit jaar ‘Licht in het duister’ 
‘Het thema is toepasselijk in deze tijd,” 
vertelt Christien Crouwel, algemeen secre-
taris van de Raad van Kerken. 
“We leven in een wereld die hunkert naar 
licht in de duisternis. De wereldwijde co-
ronapandemie en de economische, politie-
ke en sociale crises die daaruit voortvloei-
en hebben dat eens te meer laten zien. De 
ster van Betlehem nodigt ons uit om samen 
op zoek te gaan naar Christus die het licht 
der wereld is. Dat is wat we tijdens deze 
Week van gebed voor eenheid doen.”

Het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch 
schenkt aandacht aan deze bidweek. 
Of het gezien de coronamaatregelen moge-
lijk is om samen te vieren, weten we nog 
niet. 
We hopen dat alle kerken op zondag 16 ja-
nuari aandacht schenken aan de bidweek.
Meer informatie over de bidweek is te vin-
den op www.weekvangebed.nl

 T a i z é  v i e r i n g e n

Elke maand is er een Taizéviering in de Sint Cathrien of in de Gro-
te Kerk in Den Bosch . De eerstvolgende is op vrijdagavond 17 de-
cember in de Grote Kerk op het Kerkplein. Aanvang 19.00 uur. 
In het nieuwe jaar is er een viering op vrijdag 28 januari, even-
eens in de Grote Kerk. 
Meer informatie op  www.taizeindenbosch.nl
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Op trektocht naar groen, groener, groenst ?
Werkgroep ZIN heeft een interessante middag voor ieder in petto! 
Op zondagmiddag 6 maart verwelkomen we twee inspirerende gas-
ten. Zij laten ons zien hoe je dicht bij huis stapjes of stappen kunt 
zetten naar een groenere keuken en naar een terras, balkon of tuin 
die een variëteit aan vogels en insecten trekt.

We ontvangen Caspar Janssen, 
die ongeveer twee jaar geleden 
in de Volkskrant verslag heeft ge-
daan van het omtoveren van zijn 
balkon van een kaal geheel naar 
een groene, zinderende oase. Hij 
vertelt ons hoe hij dat voor elkaar 
heeft gekregen, waar hij tegen-
aan liep en welke oplossingen hij 
vond. 

We ontvangen ook Anja Kleijn. Zij is jarenlang actief met voedings-
middelentechnologie en is lid van Velt (Vereniging voor Ecologisch 
Leven en Tuinieren) Den Bosch. Over voedsel en voeding heerst veel 
verwarring en onzekerheid. Wat is nog goed? En wat kun je zelf 
doen? Anja gaat samen met ons 10 stappen verkennen hoe we onze 
eigen keuken kunnen ‘vergroenen’. 
Meer informatie volgt. Noteer de datum vast in uw aganda.

Werkgroep ZIN
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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 
       correctie:      
  Marian Veenker
  Yvette van Hoeckel
vormgeving:  Vincent Elemans

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

Uiterlijk zaterdag 23 januari 2022

De heilige Lucas tekent 
de madonna.

Rogier van der Weyden 
1491-1510

Mauritshuis Den Haag

ZIN in film 2022
Ook in het nieuwe jaar gaan we ZIN in film weer 
organiseren. Iedere drie maanden kijken we in 
de Verkadefabriek naar een mooie film en bieden 
we de gelegenheid om na afloop door te praten.  

De films worden in overleg met de Verkadefa-
briek gekozen.  U kunt de data voor 2022 alvast 
in uw agenda noteren. Welke film we draaien 
hoort u op een later moment. 
De films beginnen op maandag om 19.00 uur 
en op woensdag om 14.00 uur.   
U kunt de data voor 2022 alvast in uw agenda 
noteren.
Maandag 17 en woensdag 19 januari
Maandag 25 april; 
woensdag vervalt i.v.m. Koningsdag
Maandag 18 en woensdag 20 juli
Maandag 17 en woensdag 19 oktober

Tot ziens bij een van deze filmmomenten!

Werkgroep ZIN


