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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

We mogen weer
In de laatste persconferentie van 14 januari kwam er gelukkig meer ruimte voor musea, sport, cultuur en horeca. Dat geeft ons als San Salvator ook weer wat meer ruimte en we gaan de komende
weken weer voorzichtig starten met onze vieringen in Cello.
Het blijft spannend want de besmettingscijfers rijzen de pan uit. Soms denk ik: ‘Wat ben ik blij dat
ik niet voor een heel land hoef te beslissen wat de juiste koers is. Wat kan binnen de San Salvator
is al ingewikkeld genoeg!’ Gelukkig houdt het bestuur de coronasituatie goed in de gaten. We doen
wat kan, maar willen ook zorg dragen voor elkaar en de samenleving. Via de mail houden we u op
de hoogte van de laatste stand van zaken.
De coronasituatie maakte wel dat we een aantal geplande activiteiten in het kader van het 10-jarig
bestaan hebben moeten verplaatsen. De trektochtviering van januari met Griet Van Coillie is verplaatst naar 19 juni. Voor de geplande viering met Franck Ploum op 12 februari zoeken we nog een
nieuwe datum. De werkgroep ZIN had op 6 maart een mooie groene middag voor ons in petto. Die
wordt verplaatst naar zondag 22 mei. We hopen dat deze nieuwe data ons de mogelijkheid geven
om met veel Salvatorianen en mensen van buiten te vieren en te bezinnen.

De afgelopen weken hebben we weer laten zien dat we het kunnen: gemeenschap zijn in moeilijke omstandigheden!
Met flexibiliteit, creativiteit en een snufje techniek maken we er keer op keer
wat van! Dat blijven we doen.
Hoe dan ook!

Franneke Hoeks
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Zeven verhalen
Zeven verhalen hebben geklonken. Zeven verhalen van mensen over hun
verbintenis met de San Salvatorgemeenschap. Zeven blaadjes die ieder op
hun eigen wijze kleur en vormgeven aan de boom die de San Salvator is. Wat
was het een voorrecht om er deelgenoot van te worden. Hieronder een kleine
compilatie van wat ik mocht ontvangen.
De geest van vernieuwing, die in de jaren ‘70 door de kerk en door de San
Salvatorparochie ging, die geest is nog altijd voelbaar. Ook al staat de San
Salvator nu tien jaar los van de kerk, de traditie wordt gekoesterd en is ook
een verbindende schakel: samen delen van brood en wijn, luisteren naar de
lezingen, binnen laten komen van de overweging, zingen van een lied. Al die
onderdelen maken deel uit van een traditie. Het voelt goed om daar deel van
uit te maken. Deel te nemen aan iets wat ook elders gebeurt. Daarnaast is de
San Salvator een gemeenschap die nadrukkelijk in de wereld staat.
Er is veel aandacht voor en betrokkenheid bij acties voor mens en maatschappij, ver weg en dichtbij.
Het gevoel van welkom zijn leeft sterk. Het maakt niet uit waar je vandaan
komt, iedereen is welkom. De San Salvator is een bont gezelschap van allerlei
verschillende mensen, die wel écht gemeenschap zijn door open te staan voor
de ander die anders is. Ondanks de verschillen is er ontmoeting en oprechte
interesse in elkaar. Er wordt gesproken van warmte, van een gevoel van thuis
zijn, zich veilig en gehoord voelen. Het samen zingen is een belangrijk onderdeel van gemeenschap zijn.
Vrijheid van geloven. Dat tekent de San Salvator. Het mag ‘anders’. Er is
vrijheid in het maken van een viering. Iedere voorganger heeft zijn eigen
kleur, taal, interpretatie. Er klinkt niet: “zo moet het”. De persoonlijke aanpak van de wisselende voorgangers houdt het open. De ene keer kan het meer
aanspreken dan de andere keer. Maar juist die diversiteit is belangrijk. Spanningen zijn er altijd. De een is vooruitstrevend, de ander is wat conservatiever. Maar iedere voorganger mag uitkomen waar die voor staat of in gelooft.
Sterker nog: dat moet. Want ben je alleen nog onder gelijkgestemden, dan
gebeurt er niks meer. Er klonk een krachtig pleidooi: Niet afwegen “Wie gaat
er voor? Oh, dan ga ik zondag wel of niet. Dat is tegen de liefde!” De liefde
voor diversiteit is een groot goed.
De vieringen klinken in een begrijpelijke taal die een sfeer van nabijheid
oproept. Het is niet God de Vader, maar Vader én Moeder. Het is niet Gij en U,
maar jij en ik. De viering kan zo een gesprek zijn tussen jezelf en het onnoembare. Het is voor menigeen een rustpunt in de week. Een rust die uitnodigt om het hoofd leeg te maken en even naar binnen te keren. Een moment
van zelfreflectie. Om even stil te staan bij een andere werkelijkheid dan de
werkelijkheid van het dagelijks leven. Om herinnerd te worden aan het geloof
dat je niet alleen bent. Dat er een bodem ligt onder je bestaan die je opvangt
als je valt.
Net zo waardevol is de vertaling van het bijbelverhaal naar het nu. Het wordt
veel genoemd als kwaliteit van de San Salvator. Het actualiseren van de Bijbelse interpretatie, dát is de rijkdom. De inhoud is eigentijds.
In de overwegingen wordt een link gelegd naar onze tijd waarvan altijd iets
kan doorklinken in het eigen leven. Het zet mensen aan het denken.
											>>>
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Zelf nadenken dat is de kracht van San Salvator. “De twijfelaars moeten vooraan
zitten,” zegt de een, terwijl de ander twijfelen waardevoller vindt dan geloven. Een
twijfelaar denkt na, een gelovige neemt aan. Het geloof moet bestand zijn tegen
twijfel. Dan kan het geloof blijven ademen, blijven stromen.
Wat wordt gemist binnen de San Salvator?
Twee dingen vallen op: verdieping en stilte. Verdieping in geloofsgesprekken. Van
elkaar horen wat iemand gelooft, waar iemand staat in zijn of haar geloof. Wat betekent geloven voor jou? Blijven nadenken en blijven praten, dat is cruciaal. Wat mij
brengt naar de anekdote die ik te horen kreeg over pastor Wim de Bekker die tegen
de gelovigen zei: “Vandaag houd ik geen preek maar is het 20 minuten stil. Ga zelf
maar nadenken.”
Stilte dus. Wat meer stilte in de vieringen zou welkom zijn. Stiltes helpen om met
een open, ontvankelijke geest het woord te ontvangen. Minder woorden, meer stilte.
Ruimte voor de geest.
Als achtergrondmateriaal heb ik van Franneke het boek Flitsen van bemoediging
mogen lenen. De goede herinneringen, de mooie verhalen, het wij-gevoel … wat een
hartverwarmend document. Maar ook een document dat trots uitstraalt: Wij blijven
San Salvator!
Ik mocht aanwezig zijn bij de jubileumviering op 7 november in Cello en daar werd ik
ondergedompeld in een soortgelijke hartverwarmende ervaring van vreugde, gemeenschapszin en trots. Na tien jaar is de gemeenschap weliswaar kleiner geworden, maar
is het vuur van de geest nog altijd aanwezig. Die sprankelende viering heeft mij bijzonder gegrepen. Dank daarvoor!
En dank aan de zeven bijzondere bladeren aan de San Salvatorboom die ik mocht
ontmoeten en voor hun persoonlijke verhalen die ik mocht optekenen. Zeven verschillende verhalen die ieder hun eigen plaats hebben gevonden in de open ruimte van
deze unieke gemeenschap. Ruimte om anders te zijn. Ruimte om te twijfelen. Ruimte
om te geven aan de ander. Zelf heb ik mogen leren dat écht gemeenschap ook betekent ruimte geven aan het krakende, het onverwachte, het onvolmaakte. En dat juist
ín die verschillen er sprake is
van gemeenschap. Dat vind ik
een groot geheim.
Verhalen zijn kostbaar en
moeten worden gekoesterd.
Vooral door ze met elkaar
te delen. De hoop is dat het
verhaal verder mag gaan in
onderlinge gesprekken en
ontmoetingen. Dat het verhaal mag klinken van ieder
blad aan deze boom, dat hem
In de viering van 30 januari blikte Els terug op de
zo uniek en kostbaar maakt.
gesprekken die zij de afgelopen maanden voerde met
Els Vis
Salvatorianen.
Het filmpje van deze viering is terug te kijken via
https://youtu.be/w60oUoc_Aww
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Ontmoetingsdag Christen zijn in deze wereld
en de rol daarin voor kleine geloofsgemeenschappen
Dat is het thema van de ontmoetingsdag Kleine Geloofsgemeenschappen. Deze ontmoetingsdag
vindt plaats op zaterdag 12 maart 2022 in Eindhoven. Definitieve locatie, gedetailleerd programma en aanmeldingsinformatie volgen nog.
Op deze dag gaan we in gesprek met elkaar, maar ook met een aantal maatschappelijke organisaties om te ontdekken wat we als christenen kunnen/mogen/moeten doen in deze maatschappij, en welke rol de kleine geloofsgemeenschappen daarin kunnen spelen. Uiteraard gaan we
deze dag ook samen vieren en zingen, en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Met het houden van deze dag in Eindhoven vieren we ook dat er al 75 jaar een Oud Katholieke
gemeenschap is in Eindhoven en dat de oecumenische geloofsgemeenschap De Kapel 40 jaar
bestaat. De ontmoetingsdag wordt georganiseerd door deze gemeenschappen, samen met SOVE
(Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven), geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven en
geloofsgemeenschap OASE uit Veldhoven.
We hopen velen van jullie te begroeten op deze ontmoetingsdag,
De gezamenlijke kleine geloofsgemeenschappen in de regio Eindhoven

Heeft u interesse in deze dag? Stuur een mailtje naar Franneke Hoeks
(sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl).
Zij zorgt dat de informatie naar u wordt doorgestuurd.
Let op het zou ook nog kunnen dat deze dag naar een later tijdstip wordt verplaatst in
verband met de coronasituatie.

EINDE AAN ZATERDAGVIERINGEN
De laatste jaren is de zaterdagavondviering in stand gehouden door een kleine, enthousiaste
werkgroep met ondersteuning van diverse voorgangers, lectoren en muzikale begeleiders. Er kon
gerekend worden op deelname aan de vieringen van een groep trouwe bezoekers, bijna wekelijks aanwezig, en daarnaast een aantal mensen die met zekere regelmaat kwamen. Het gemiddelde aantal aanwezigen is echter nu zover gezakt, dat de werkgroep besloten heeft te stoppen.
Dat gebeurt met veel weemoed! De bijzondere sfeer van de stille avond, de band met elkaar,
het samen zingen, de vrijheid van invulling: ze zorgden voor een bijzondere beleving.
Nog één keer willen we op zaterdag samenkomen. Eerst was daarvoor 29 januari gepland, maar
omdat die datum niet mogelijk bleek, staat nu 19 maart 2022 (19.00 uur) in onze agenda’s voor
een ouderwetse (in de zin van vertrouwde) zaterdagavondviering, waar iedereen die daar iets
mee had van harte welkom is. We zullen terugkijken op wat was, maar zeker ook vooruitkijken
naar wat ons kan blijven verbinden.
Na de viering sluiten we af met een gezamenlijk kopje koffie en een gesprek over wat er op een
zaterdagavond (eens in de zoveel tijd) nog wel mogelijk zou kunnen zijn.
Van harte welkom bij deze laatste viering en het gesprek erna!
											Wilton Desmense
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Bezoekgroep – Eenzaamheid
Binnen de San Salvator is aandacht voor elkaar belangrijk. Nu de vieringen, als vast
moment in de week, minder vanzelfsprekend zijn, is het extra belangrijk om te zorgen
dat we elkaar niet uit het oog verliezen. Gelukkig hebben veel Salvatorianen hun contacten binnen de gemeenschap.
Wie zich alleen voelt of behoefte heeft aan contact kan een beroep doen op de bezoekgroep. Een aantal vrijwilligers binnen de San Salvator gaat regelmatig bij mensen
op bezoek. De bezoekgroep komt een paar keer per jaar bij elkaar om bij te praten en
plannen te maken. Ook een stukje bijscholen hoort bij deze bijeenkomsten.
Half januari kwam de bezoekgroep bij elkaar in Ordune. Het is even wennen om elkaar
met mondkapjes op te begroeten. Gelukkig biedt de huiskamer voldoende ruimte om
anderhalve meter afstand te houden. Op deze avond praatte Ingrid van Kappel ons bij
over de training ‘Eenzaamheid’ die zij bij Humanitas volgde.
Gelukkig is er de laatste jaren meer aandacht voor eenzaamheid.
Eenzaamheid is een gevoel van gemis in de kwaliteit van relaties. De meest recente
cijfers laten zien dat 47% van de Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt.
Bij 11% van alle Nederlanders gaat het dan om ernstige eenzaamheid. Het beeld bestaat dat eenzaamheid vooral bij oudere mensen speelt, maar eenzaamheid is iets van
alle leeftijden. Wel blijkt dat bij ouderen het percentage mensen dat zich eenzaam
voelt groter is.
Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor mensen. Langdurige eenzaamheid zorgt voor
verminderde weerstand, minder creativiteit, een verhoogd stressniveau en een machteloos gevoel.
Bij het project ‘Tandem van Humanitas’ wordt door één op één contact geprobeerd de
negatieve spiraal van eenzaamheid te doorbreken. Een Humanitasvrijwilliger komt wekelijks bij iemand langs. In eerste instantie wordt gewerkt aan een vertrouwensband.
Wat goed werkt is bijvoorbeeld: samen gaan wandelen of iets creatiefs doen.
Daardoor wordt er vertrouwen opgebouwd en krijgen mensen weer zelfvertrouwen.
Samen met hun vrijwilliger gaan mensen hun netwerk onderzoeken. Het is niet altijd
nodig om nieuwe vrienden te maken. De banden aanhalen met mensen waar je in het
verleden contact mee had, kan ook een manier zijn. Dit besef maakt het voor mensen
soms gemakkelijker om de weg uit eenzaamheid te vinden.
Op de vraag wat we als San Salvator zouden kunnen doen als het gaat om eenzaamheid, antwoordt Ingrid: Wees alert als mensen grote levensveranderingen meemaken.
Denk aan overlijden, scheiding of ziekte. Dan zijn mensen extra kwetsbaar voor eenzaamheid.”
Verder noemt ze een luisterende houding en dat het belangrijk is dat we het probleem
erkennen. Daardoor krijgen mensen weer zelfvertrouwen. Mensen ondersteunen bij het
zoeken naar een oplossing. Maar die oplossing komt vanuit de mensen zelf.
Wat een mooie, indrukwekkende avond was dit. Dank je wel Ingrid! Eén van de dingen
die we als gemeenschap ook kunnen doen is ‘Eenzaamheid’ een keer in een viering thematiseren.
Dat is binnen een geloofsgemeenschap een goede manier om een thema bespreekbaar
te maken. Een viering over eenzaamheid! Dat plan nemen we mee!
>>>
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Meer weten over Humanitas en eenzaamheid?
www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/activiteiten/tandem/
https://www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/
		
activiteiten/maatjes---eenzaamheid-in-tijden-van-corona/
Over de Week tegen eenzaamheid?
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/
Franneke Hoeks

De Bezoekgroep
Binnen de San Salvator zijn vrijwilligers actief die mensen uit onze gemeenschap met
enige regelmaat bezoeken, soms een keer in de twee weken, soms een keer in de drie,
vier maanden. De bezoekgroep regelt eveneens ‘bezoekkringen’ rond mensen die daar
behoefte aan hebben, ook als het gaat om de mantelzorger te ontlasten.
Ook onze pastor Franneke Hoeks gaat regelmatig bij mensen op bezoek.
Voor meer informatie of vragen voor de bezoekgroep kunt u contact opnemen met
Corrie Dansen, corriedansen@gmail.com
Voor contact met pastor Franneke Hoeks
sansalvatorgemeenchap@frannekehoeks.nl of 06 1342 1131

de Salvatoriaan 6

vanuit het bestuur
Op donderdagavond 16 december was de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV).
Heel graag had het bestuur ‘live’ in gesprek willen gaan met alle mensen uit onze gemeenschap. Helaas . . . we moesten toch weer schakelen naar een zoombijeenkomst.
Verheugend was het dat toch 36 mensen de weg naar het zoomscherm weer hadden
gevonden en zo een bijdrage leverden aan de besluitvorming in de San Salvator. Van
verschillende kanten hoorden we terug dat het ‘uiteengaan in kleine groepen’ als plezierig werd ervaren en de betrokkenheid vergrootte. De grote hoeveelheid bijlagen met
alle leeswerk dat daarbij hoort, werd soms als bezwaarlijk ervaren, maar was toch ook
onvermijdelijk, omdat we ruim een jaar als ALV niet bijeen waren geweest.
In de ALV namen we afscheid van twee bestuursleden: Rinus van der Heijden en Jacques
Goossens. We zijn hen beiden dankbaar voor alle inspanningen van de afgelopen jaren.
Jacques Goossens blijft wel de financiële administratie verzorgen, wat zeer gewaardeerd wordt. Het bestuur blijft op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.
Zoekt u mee ?
Begin november hebben we een financiële noodkreet doen uitgaan. Het jaar 2021 dreigde een tekort van ruim € 20.000 op te leveren. Dankzij de bijdrages van u allen, sluiten
we het jaar uiteindelijk af met een tekort net onder de € 5.000. Dat is aan de ene kant
een hele opluchting, maar aan de andere kant toch nog steeds een tekort. We hopen
dat in 2022 de bijdragen de kosten weer zullen dekken.
In januari vieren we gedwongen door de omstandigheden weer online. We hopen dat we
in februari weer - voorzichtig - fysieke vieringen kunnen opstarten. Daarover zullen we
via de weekmail blijven informeren.
Jos de Ridder – voorzitter SSiB
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Duurzaam dichtbij huis
zondag 22 mei 2022 12.30 – 15.00 uur

Klimaatcrisis, CO2 uitstoot, verduurzamen: het zijn grote woorden die ver weg lijken en ons
soms moedeloos maken. Wat kunnen wij doen om onze omgeving te vergroenen?
Op zondagmiddag 22 mei om 12.30 uur organiseert de San Salvatorgeloofsgemeenschap een
middag ‘Duurzaam dichtbij huis’ met Caspar Janssen en Anja Kleijn. Zij laten ons in twee
inspirerende verhalen 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.
Caspar Janssen heeft ongeveer twee jaar geleden in de
Volkskrant verslag gedaan 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 tegenaan liep en welke oplossingen hij vond.
Daarna neemt Anja Kleijn ons mee naar de keuken.
Anja is jarenlang actief op het vlak van voedingsmiddelentechnologie 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 in tien stappen verkennen hoe
we onze eigen keuken kunnen ‘vergroenen’.
De middag begint om 12.30 uur in Dagcentrum Eygenweg,
Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch en kost € 10 ,- .
(Studenten en scholieren betalen € 5,- )
U kunt zich voor deze middag aanmelden door een mail te
sturen naar duurzaamsansalvator@gmail.com. We vragen u
vervolgens het bedrag over te maken.
Op de dag zelf betalen kan ook.
Voor mensen die ’s ochtends naar de viering komen zorgen
we voor een gezond broodje, zodat u niet naar huis hoeft.
					Werkgroep ZIN
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Vastenactie 2022
Tijdens de vasten willen we als San Salvator over onze landsgrenzen heen kijken. We weten
allemaal dat we het in Nederland relatief goed hebben. Tijdens de veertigdagen-tijd staan
we stil bij de situatie in ontwikkelingslanden. We doen dat door aandacht te schenken aan
de landelijke vastenactie en door geld in te zamelen voor projecten in derde-wereldlanden.
Dit jaar staat de vastenactie in het teken van Landrechten.

Je land is je leven
Maar liefst 370 miljoen mensen behoren tot een inheems volk. Ze bewonen meer dan 20% van
het aardoppervlak en vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders.
Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt
opgeëist door grote bedrijven of overheden.
Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. We zullen zien dat het een
belangrijk onderwerp is, dat grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en milieu.
De wereldvoedselmarkt, de energiebehoefte van zich ontwikkelende economieën en de
vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld elektronica eisen veel ruimte en grondstoffen op.
En die worden vaak gevonden in nog –min of meer– ongerepte natuurgebieden. Daarbij
wegen meestal de economische belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder dan de
rechten van de mensen die er wonen: zij worden niet zelden met geweld beroofd van hun
huizen en hun land. En daarmee van hun thuis, hun identiteit en hun levensonderhoud. Zoals
Maori Ned Tapa uit Nieuw Zeeland uitlegt: “Ik ben de rivier. De rivier is mij. Zonder de rivier
ben ik niemand.”
Wie opstaat tegen de overmacht van overheid en multinational begeeft zich op een levensgevaarlijke weg. In 2020 werden minstens 331 mensen vermoord die opkwamen voor de
rechten van inheemse volken en voor het milieu. Honderden anderen worden bedreigd, geïntimideerd en gecriminaliseerd. Hier worden mensenrechten, natuur en milieu opgeofferd
ten gunste van economisch gewin!
Biodiversiteit staat onder druk.
Het milieu en de bescherming ervan hangen nauw samen met landrechten: de inheemse
volken maken 6% van de wereldbevolking uit, maar ze beheren 80% van resterende biodiversiteit. Denk aan oerwouden, maar ook aan rivieren en kusten waar talloze planten en dieren
leven. De grote voedselproducenten vervangen een gevarieerd ecosysteem door een monocultuur waar slechts één gewas groeit, dat bovendien met kunstmest en zware bestrijdingsmiddelen kwetsbaar en verzwakt wordt. Denk aan palmolie-, koffie- en sojaplantages, maar
ook aan de grote weides waar koeien worden gehouden voor de vleesindustrie.
Op andere plaatsen wordt water geconfisqueerd.
Bijvoorbeeld om waterkrachtcentrales te bouwen of om plantages, weides of landbouwgrond
te irrigeren. De lokale bevolking heeft dan niet of nauwelijks toegang meer tot de natuurlijke
watervoorzieningen en het voedsel dat die opleveren.
Sommige deskundigen gaan zelfs zover dat ze zeggen dat de landrechtendiscussie eigenlijk
over de toegang tot water gaat, want uiteindelijk zijn het de vruchtbare gronden waar partijen hun oog op laten vallen en daar is altijd water.
										>>>
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Mijnbouw
Landrechten spelen ook een rol bij de zogenoemde ‘extractie-industrie’, waarbij kostbare
grondstoffen aan de aarde worden onttrokken. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk diamanten, goud, zilver en olie.
Maar door de toenemende automatisering en digitalisering is er ook een grote vraag naar grondstoffen voor computerchips zoals bijvoorbeeld: mobiele telefoons. Dit gaat dan om metalen als
indium, neodynium, koper en goud.
Voor de beeldvorming: in je mobiel zit ongeveer 20 mg goud; in de nieuwste generaties mobiele telefoons zitten tussen de 30 en 40 verschillende metalen! Voor batterijen is kobalt een
belangrijk element en ook daar is dus wereldwijd grote vraag naar.

In 2020 verdween er wereldwijd zo’n 12 miljoen hectare bos.

Ontbossing
Niet alleen het teruglopen van de biodiversiteit, ook de grootschalige ontbossing heeft grote invloed op het klimaat en het milieu. In 2020 werd wereldwijd 12,2 miljoen hectare bos
gekapt, een stijging van 12% ten opzichte van 2019. Bossen zijn echter heel belangrijk in de
strijd tegen klimaatverandering, omdat ze CO₂ uit de atmosfeer halen, water vasthouden en
stadshitte dempen. De belangrijkste bossen voor de opslag van CO2 – het Amazonegebied en
de wouden in de Democratische Republiek Congo – zijn precies de gebieden waar de grootste
kaalslag plaatsvindt. Een recente studie voorspelt dat de Amazone in 2035 meer CO₂ uitstoot
dan het opneemt. In 2021 werd bekend dat dit voor een deel van het woud al het geval is.

Lokale gemeenschappen dragen de grootste gevolgen
De wereldwijde vraag naar grondstoffen en voedsel en de multinationals en overheden die
daarop inspelen, hebben grote impact op het leven op aarde. Het zijn vooral de lokale gemeenschappen en ecosystemen die daarvan de grootste gevolgen dragen.
Zo konden de meeste mensen in de betrokken gebieden zich voorheen goed zelf redden:
ze hadden grond om te bewerken, water bij de hand en konden de oogst die ze zelf niet nodig
hadden, verkopen op de lokale markt. Nu hebben ze geen vruchtbare grond en water meer
voorhanden en moeten ze noodgedwongen werk zoeken om in hun levensonderhoud te voorzien. Vaak belanden ze als slecht betaalde dagloner op plantages en in mijnen of trekken ze
naar de stad, in de hoop daar werk te vinden.
Bovendien is het voedsel dat wordt geproduceerd op de plantages veelal bedoeld voor de export, dus landen die al tekorten hebben, krijgen nog grotere tekorten. Daarmee staat de voedselzekerheid van miljoenen mensen onder druk.
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WAT DOET DE VASTENACTIE 2022 CONCREET ?
Ieder jaar steunen we projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten.
Zo konden we in 2020 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen steunen bij hun strijd
voor landrechten. In 2022 zetten we drie landrechten projecten extra in de schijnwerpers.
Waterkrachtcentrales bedreigen op veel plaatsen de toegang tot water voor lokale gemeenschappen.
In Guatemala steunt onze lokale partner
drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor
hun rechten. In de voor de gemeenschappen
belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot
water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt
de dorpen bij het opbouwen van duurzaam water-management, leert ze wat hun rechten zijn
en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders
die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege
waterkrachtcentrales bedreigen op veel plaatsen de
hun verweer tegen de landonteigeningen,
toegang tot water voor lokale gemeenschappen

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen
in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op
de armoedegrens. In de kampen is het leven
hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte
huisvesting, geen school voor de kinderen en
geen werk voor de volwassenen. We steunen via
Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in
de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.
De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor verschillende uitdagingen.
Er is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die hun producten nauwelijks kunnen
verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak.
Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar
van de regen in de drup te belanden. Er zijn ook families zonder
landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder
moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot
dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen.
Ondervoeding ligt daardoor op de loer.
Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning:
ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap,
zaaigoed én training en begeleiding.
San Salvator ondersteunt de Vastenactie 2022. U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 van vereniging ‘San Salvator in Beweging’ onder vermelding van Vastenproject 2022
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Eerste communie

We gaan weer een eerste communieproject beginnen! Op een creatieve
manier gaan kinderen en hun ouders in vier
bijeenkomsten aan de slag rondom verhalen
en gebruiken uit de
geloofstraditie. Deze bijeenkomsten zijn gericht op kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. We komen bij elkaar op
zaterdagochtend in Dagcentrum Eygenweg,
Van der Eygenweg 1 in Den Bosch.
De bijeenkomsten staan nu gepland op
21 mei, 11 juni, 25 juni en 2 juli.
Op zondag 3 juli vieren we de eerste
communie van de kinderen in een
feestelijke viering.
Voor meer informatie en voor aanmelden
kunt u een mailtje sturen naar Franneke
Hoeks.
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl.
Bellen mag natuurlijk ook 06 1342 1131
Franneke Hoeks
PS Misschien kent u in uw familie of
omgeving kinderen die het leuk zouden vinden om hun eerste communie te doen. Geeft
u dit berichtje dan aan hen door?

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. Wilt u een keertje aanschuiven?
Laat het weten via 06–48 64 55 07 of info@sansalvatorgemeenschap.nl
Een positief mailtje
Beste mensen van de San Salvatorgemeenschap,
De meesten kennen mij inmiddels als gastvrouw en af en toe als koffiedame. Via dit berichtje wil ik u wat laten weten. We maken allemaal wel eens leuke en minder leuke momenten
mee in het leven. Wat ik nooit had kunnen bedenken was dat er uit het bevolkingsonderzoek
borstkanker naar voren zou komen. Gelukkig in een vroeg stadium, maar wel kwaadaardig.
En als we elkaar binnenkort weer zien kan ik niet doen alsof er niets is gebeurd. Het heeft
meer impact dan dat je denkt. Inmiddels heb ik al een borstbesparende operatie gehad en
hebben ze de kwaadaardige afwijking goed kunnen weghalen. Gelukkig! Na een herstelperiode laat ik deze gebeurtenis achter me en ga ik er vol vertrouwen en positiviteit weer
tegenaan. We kijken er naar uit om elkaar weer te gaan zien. Bij deze wens ik iedereen een
goede gezondheid, hoop en liefde toe.
Lieve groetjes van Bernadette van Eeuwijk
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Mooi bericht!
Jos, mijn vriendin, en ik
komen iedere zondag bij
elkaar.
En wat is het dan fijn om
zo’n prachtige viering
mee te beleven!
Omdat wij eerder ook
zelf met enige regelmaat voorgingen in twee verzorgingshuizen en een verpleeghuis, gingen
wij ook bij ons de tafel inrichten passend bij de viering. Zie foto.
Heel bijzonder jullie vieringen, de prachtige afbeeldingen, die zo mooi passen bij het thema
en de lezingen, al die fijne voorleesstemmen, de inspirerende woorden en het mee kunnen
zingen! Al die voorgang(st)ers met hun eigen invulling!
Wij worden er door geïnspireerd. En eigenlijk vinden wij het jammer als jullie weer in de
eigen ruimte gaan vieren. Ons vrijwilligerswerk hier in Geldrop, bij verzorgingshuizen en de
zondagse viering in het Anna Ziekenhuis zijn helaas afgelopen.
Gelukkig hebben we nog één keer per maand een viering van SOVE in Eindhoven, waar we
in de liturgiegroep zitten. We vinden het jammer dat het niet haalbaar is om naar Den Bosch
te gaan, misschien in de zomertijd een keer.
Veel groeten van ons en ga zo door!
Jos Bukkems en Jacqueline Taheij-van Dongen.

Service gewaardeerd
In de tijd van de YouTubevieringen krijgen zo’n 25 mensen de tekst van de viering thuis bezorgd
omdat ze geen mailadres hebben en/of geen computer hebben. Natuurlijk zou er een wereld
voor hen open gaan als dit wel zo zou zijn. Maar dat was de vraag niet. Ik kreeg het verzoek om
een dame in Rosmalen wekelijks de papieren versie van de viering te brengen. Dat is een kleine
moeite. Op vrijdag is er altijd wel een moment om de viering te printen. Die dag of op zaterdag
fiets ik even twee minuten heen en twee minuten terug. Of ik wandel lekker 20 minuten. Soms
als onderdeel van een grotere wandeling met mijn zus.
Er kwamen weer vieringen in de kerk. Er kwamen nieuwe YouTubevieringen. Ik hervatte mijn
bezorgservice. Maar ondertussen had ik de dame al die tijd niet gezien. De papieren gingen in
een brievenbus aan de voorkant van een groter wooncomplex. Ik vroeg me af of ze wel zat te
wachten op post van de San Salvator en wat ze met de vieringen zou doen.
Tot vorige week. Boven het mondkapje zie ik de kwieke ogen van de dame terwijl we boodschappen doen in dezelfde winkel. Ik spreek haar aan om voorzichtig te polsen naar haar beleving maar haar reactie spreekt boekdelen. Ze is zo blij me te zien om me te kunnen bedanken
voor de service. Ze heeft alle vieringen gelezen!
Kijk, voor die betrokkenheid, daar doen we het voor!
Mogen de andere bezorgers zich ook gewaardeerd voelen.
Een San Salvator postbode
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We namen afscheid van:
Leny Turi

29 mei 1942 - 23 december 2021

Margot Roebroeck – Nelissen 		
6 maart 1939 - 30 december 2021

Kitty van der Heijden-Wijnhoven		
		
9 juni 1935 - 31 december 2021
Kitty Kramer-Winnubst			
9 april 1930 - 20 januari 2022

Aswoensdag

Op woensdag 2 maart organiseren we een bezinnende aswoensdagviering in Cello. Met deze
viering markeren we het begin van de vastentijd. De viering wordt voorbereid door Franneke
Hoeks en Heleen Hendrikx. De viering begint om 19.00 uur. We houden ons tijdens deze viering aan de dan geldende coronamaatregelen.

Van de administratie

We doen ons best om onze ledenadministratie op orde te houden. We daarvoor van u allemaal
afhankelijk. Wilt u adreswijzigingen of andere veranderingen aan ons doorgeven? Dat kan via
een mailtje naar info@sansalvatorgemeenschap.nl.
SAN SALVATORGEMEENSCHAP
Ontmoetings- en kantoorruimte ‘Ordune’
Schaarhuispad 131
5231 PP ‘s-Hertogenbosch
tel.: 06-48645507
Bereikbaar op maandag, woensdag en
vrijdag 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
vormgeving: Vincent Elemans
De volgende Salvatoriaan verschijnt eind
maart. Kopie inleveren voor 20 maart.

Simone Martini 1342 fresco Liverpool
Terugkomst van de jonge Jezus na zijn bezoek (zonder toestemming van z’n
ouders) aan de pharizeeën. Jozef kijkt boos en bezorgd.

De terugkomst van de eigenwijze puber, Jezus,
na z’n bezoek aan de farizeēn.
Moeder Maria bezorgd, vader Jozef boos.
Niets nieuws onder de zon!

Simone Martini fresco 1342 Liverpool
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Kopij naar:
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij ‘Ordune’

