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Elk blad ademt de boom tot leven
GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap

Goed nieuws !

verbonden in liefde
het leven vierend

Als u deze Salvatoriaan leest worden de dagen langer, dient het eerste groen
zich aan en komt Pasen in zicht. Zoveel om naar uit te kijken. Deze overvolle
Salvatoriaan getuigt van levenslust: hij barst bijna uit zijn voegen door het goede
nieuws dat we met elkaar willen delen.
Goed nieuws kunnen we wel gebruiken. Sinds eind februari woedt er oorlog aan
de grenzen van Europa. De verschrikkelijke beelden uit Oekraïne, de verwoeste
steden, de mensen op de vlucht, de doden en gewonden maken ons moedeloos.
Goed nieuws hebben we nodig om elkaar te bemoedigen. Dus lees deze overvolle Salvatoriaan maar als goed nieuws, als berichten tegen de verdrukking en
wanhoop in.
											Franneke Hoeks

Anders en toch verbonden
Wil jij kennis maken met een andere manier van ‘vieren’? Wil jij geloofsgenoten in
Den Bosch ontmoeten en samen praten over wat ons verbindt?
Doe mee met de kerkswap! [to swap = ruilen, omwisselen]
Twee zondagen ga je op bezoek in een andere kerkgemeente. Een derde zondag ontvang je geloofsgenoten in je eigen viering.
De data zijn: 22 mei, 19 juni, 17 juli. Je geeft je dus op voor alle drie deze data, zodat
je met een vaste groep in een andere kerk mee viert.
Deze kerkswap wordt georganiseerd door het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch.
Wil je meedoen dan kun je je opgeven bij Johan Wierenga door een mailtje te sturen
aan wierenga-arrieta@planet.nl
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Vanuit het bestuur
Sinds het verschijnen van de vorige Salvatoriaan is er veel gebeurd. Stapsgewijs
hebben we als bestuur toegewerkt naar het hervatten van de zondagsvieringen
op de ons zo vertrouwde wijze.
In onze vergaderingen hebben we telkens zorgvuldig gewogen wat haalbaar
en wat verantwoord was bij elke tussenstap. Als bestuur zijn we zeer blij dat
we elkaar nu weer elk weekend kunnen ontmoeten en laten inspireren door
onze voorgangers. Langzaamaan worden ook andere activiteiten vanuit onze
geloofsgemeenschap opgestart.
Als bestuur zijn we ook actief geweest in het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Inmiddels is Frans Langemeijer bereid gevonden tot het bestuur toe te
treden. In afwachting van zijn formele benoeming door de Algemene Leden
Vergadering neemt Frans al wel deel aan ons vierwekelijks overleg. Frans heeft
tussen 2000 en 2010 ook al acht jaar deel uitgemaakt van het parochiebestuur
van de San Salvator. Hij kent onze gemeenschap dus door en door. Die Algemene Leden Vergadering is overigens voorzien voor de tweede helft in juni. Een
datum zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.
Inmiddels hebben we met nog twee mensen positieve oriënterende gesprekken
gevoerd. Daarover kunnen we na de volgende bestuursvergadering (24 maart)
meer melden.
In samenwerking met de Adviesraad organiseren we op woensdag 20 april een
avond over het thema communicatie. Met belangstellenden willen we in gesprek gaan over de onvermijdelijke keuzes, die we ook bij dit zo belangrijke
onderwerp moeten maken. Het bestuur realiseert zich dat in een kleiner en
ouder wordende geloofsgemeenschap het onvermijdelijk is soms keuzes te maken, die we liever niet zouden maken. Deze avond wordt gezocht naar draagvlak voor de juiste keuzes, die het bestuur dan als te nemen besluiten zal
voorleggen aan de Algemene Leden Vergadering.
Een zorgpunt voor het bestuur is de steeds groter wordende belasting, die het
opruimen van Cello na de viering op zondag, vormt. Ook hier geldt dat de vergrijzing van onze gemeenschap een rol speelt. Tegelijkertijd is er zeer grote
waardering voor allen, die ondanks hun vaak hoge leeftijd, hun steentje bijdragen aan het opruimwerk. We proberen in het bestuur naar manieren te zoeken,
die de belasting wat kunnen verlichten. Hierop komen we zeker terug.
Jos de Ridder

de Salvatoriaan 2

Palmpasen voor klein en groot
Op zondag 11 april vieren we Palmpasen. Dat doen we samen met onze jonge Salvatorianen. Kinderen zijn tijdens deze viering van harte welkom; sterker nog: we hebben jullie
heel erg hard nodig. Tijdens de viering gaan kinderen opzoek naar de Palmpasen takken om
uit te delen. Komen jullie? We beginnen om 10.30 uur allemaal samen. De kinderen gaan
dan samen met Vincent Prins (en ouders) letterlijk op pad en zijn aan het einde van de
viering weer bij ons terug om de Palmpasen takjes uit te delen.
Franneke Hoeks

Bosshaltes
Van Aswoensdag tot en met Pasen 2022 kun je in het gebied De Stelt, tussen Oss en Heesch,
een actuele kruisweg lopen. Vijftien regionale kunstenaars hebben de klassieke kruiswegstaties op eigentijdse en inspirerende wijze verbeeld. Vijf
dichters maakten gedichten bij de kruisweg. Een wandelroute van iets meer dan 2 kilometer leidt je langs deze
‘haltes in het bos’. Op goede vrijdag (15 april) gaan we
met een aantal Salvatorianen deze kruisweg lopen. We
vertrekken om 9.30 uur met auto’s vanuit Den Bosch. We
verzamelen op Ordune.
Rond de klok van 10 uur starten we met onze wandeling
aan de Steltlaan in Oss. Tegenover het parkeerterrein vind
je de ingang van het bospad. Daar zie je vrijwel meteen de
1e Bosshalte. De route is aangegeven met paaltjes ‘Rondje
Tosse’. Wie mee wil met deze bijzondere wandeling kan
zich voor 10 april opgeven bij Franneke Hoeks (sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl of 06-13421131) Voor
deze ochtend zijn we ook nog op zoek naar chauffeurs.
Let op deze activiteit is jammer genoeg niet geschikt voor mensen die wat slechter ter been
zijn.Meer informatie is te vinden op https://www.bosshaltes-oss.nl/

Op zaterdag 16 april om 19.00 uur wordt op de Parade in Den Bosch
het paasvuur ontstoken.
In de paasnacht wordt in kerken gevierd dat Jezus uit de dood is opgestaan. De boodschap dat licht het wint van het donker is niet alleen iets voor de kerken. In deze onzekere tijden hebben we immers allemaal behoefte aan licht, hoop en leven.
Tijdens een inspirerend programma, waaraan onder andere Popkoor Spirit, de vooropleiding hedendaagse dans en het inloopschip meewerken, zal bisschop Gerard de Korte
het paasvuur onsteken.
Kerken nemen vervolgens de licht mee naar hun eigen vieringen. Alle aanwezigen worden uitgenodigd een lichtpuntje in de hun eigen omgeving te zijn. Zo verspreiden we
hoopvol licht over de stad.
Het paasvuur op de parade is een initiatief van het Beraad van Kerken en wordt georganiseerd door de Stichting Vonk en Vlam.
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Goede week en Pasen
We gaan als San Salvator samen de Goede week vieren. Tony de Meulder, Corrie Dansen,
Maria van den Dungen en Franneke Hoeks bereiden de vieringen in de goede week voor.

Op donderdag 14 april bent u om 18.30 uur welkom in Dagcentrum De Eygenweg voor
een Witte Donderdagviering met volkszang.
Let op: deze viering begint wat eerder omdat er ’s avonds nog een koor in Cello repeteert.

Op vrijdag 15 april vieren we om 19.00 uur rondom de laatste woorden van Jezus.
Tijdens die viering leggen we bloemen bij het kruis.

Zaterdag 16 april bent u om 21.00 uur van harte welkom tijdens de paaswake.
Op Goede vrijdag en tijdens de Paaswake zal Melodiek de viering muzikaal
ondersteunen.

Op eerste paasdag, zondag 17 april, gaat Franneke Hoeks voor in een viering met
Volkszang.

Trektocht
Ruim vier maanden geleden vierden we ons 10 jaar bestaan. Meteen na dit jubileum kregen we weer te maken met coronamaatregelen. Een aantal activiteiten in
het kader van ons lustrum moesten we verzetten. Maar wat in het vat zit verzuurt
niet. De komende maanden is er van alles te beleven binnen de San Salvator:
bijzondere vieringen, spraakmakende koffie en groene activiteiten.
We zetten het een en ander voor u op een rijtje!
Noteert u de data vast in uw agenda?
Zondag 24 april
spraakmakende koffie–uitgebreid koffie drinken 		
				
na de viering met spraakmakende vragen.
Zondag 22 mei 12.30 uur Groen Dichtbij – een duurzame middag met Caspar
		
Jansen en Anja Kleijn. – Geef u op! via:
							
duurzaamsansalvator@gmail.com
De viering om 10.30 uur geven we ook een groen tintje!
			
Voor brood na de viering wordt gezorgd.
Zondag 19 juni 19.30 uur Trektochtviering met Griet Van Coillie
Zondag 26 juni 10.30 uur Alternatief moment van vieren
					
‘God in de supermarkt’ met Alfred Stomp
Zondag 11 september 10.30 uur Trektochtviering met Marian Geurtsen
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Van God Los
Tot en met 28 augustus is de tentoonstelling ‘Van God los’ te zien
in museum Catherijnenconvent in Utrecht. Een tentoonstelling
over de onstuimige jaren zestig. Een van de meest revolutionaire
én religieuze periodes uit de Nederlandse geschiedenis. Aan het
begin van deze periode was de invloed van de kerk op het dagelijks leven nog allesoverheersend.
Grote gezinnen waren normaal, gemengd trouwen was taboe en
boodschappen deed men bij winkeliers van de eigen zuil. Toch
ontstonden er barsten. Vrouwen gingen massaal aan de pil, heiligen werden overboord gegooid en homoseksualiteit werd voorzichtig bespreekbaar. Dompel
je onder in een roerig tijdperk dat misschien ver weg lijkt, maar doorwerkt tot op de dag van
vandaag. Raakte Nederland van God los?
Franneke Hoeks en Theo Hofland gaan op donderdag 21 april naar deze tentoonstelling.
Wie zich bij ons wil aansluiten is van harte welkom. We gaan rond 10 uur met de trein vanuit
Den Bosch. In Utrecht lopen we in 20 minuten naar het museum. De tentoonstelling is gratis
voor bezoekers met een museumjaarkaart. Een normaal toegangsbewijs kost €15,00 (voor 65 +
€13, 50). Wil je op donderdag 21 april mee, stuur een mail naar:
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
We spreken dan de definitieve trein af.

		
		 groen dichtbij

22 meiGroen dichtbiGroen

dichtbiGroen dichtbi

Op zondagmiddag 22 mei organiseert de werkgroep ZIN om 12.30 uur een groene middag.
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?
Caspar Janssen en Anja Kleijn 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.
Caspar Janssen, die ongeveer twee jaar geleden in de Volkskrant verslag heeft gedaan van
het omtoveren van zijn balkon van een kaal geheel naar een groene, zinderende oase,
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
10 stappen verkennen hoe we onze eigen keuken kunnen ‘vergroenen’.
De viering op zondag 22 mei geven we ook een groen tintje. Voor een duurzame boterham
na de viering wordt gezorgd. Bent u van de partij? Het is heel fijn als u zich inschrijft voor
deze middag. De kosten bedragen 10 euro. U kunt zich aanmelden door een mailtje te
sturen naar duurzaamsalvator@gmail.com
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Dag kleine geloofsgemeenschappen
Op zaterdag 12 maart werd weer een ontmoetingsdag
voor kleine geloofsgemeenschappen gehouden. Deze
keer georganiseerd door vijf gemeenschappen uit de regio Eindhoven. We werden ontvangen met koffie en appelflappen. Na een welkom door de dagvoorzitter werd
de microfoon aan cultuurtheoloog Frank Bosman gegeven. Aan de hand van een indringende en eigentijdse
Madonna schilderij liet hij zien waarom dit schilderij als
het ware een appèl doet op de mensen die ernaar kijken.
God is in dit schilderij aanwezig en in de mensen die op
dit schilderij reageren.
Hierna volgde een vier-tal presentaties van maatschappelijke organisaties die zich respectievelijk bezig houden
met werk op een aangekochte project boerderij in Eindhoven waar ook mensen met verstandige handicap een
Madonna del mare nostrum
werkplekje konden vinden en ecologie centraal staat.
Hansa Versteeg
Het tweede verhaal was van Exodus, een organisatie die
ex-gedetineerden helpt met een goede terugkeer in de maatschappij, om te zorgen dat men
weer in zgn. recidive deed vervallen, middels allerlei cursussen, en verdere begeleiding. De
derde organisatie hield zich bezig met vluchtelingen in de knel, mensen die men (nog) geen
verblijfsstatus hebben, en dus illegaal in Nederland verblijven en alle problematiek die dat
met zich meebrengt.
Vluchtelingen in de knel probeert deze mensen een goede en tijdelijk opvang te bieden en
zorgt voor de nodige begeleiding en ondersteunen. Vooral de mens achter de vluchteling
wordt gezien, en er tevens aandacht was voor de medewerkers van de organisatie zelf om
e.e.a. te kunnen relativeren, in gesprekken met bv. een psycholoog.
Als laatste krijgt stichting Present Eindhoven het woord. Dit is een organisatie, ooit ontstaan
vanuit de kerken, die probeert met vrijwilligers een brug te slaan. Door projecten van één
dag worden mensen geholpen om hun huis of tuin weer op orde te krijgen.
De vier verhalen bieden allemaal op hun eigen wijze een tegengeluid tegen onmacht en
polarisatie waar we in toenemende mate mee geconfronteerd worden. Deze thema’s werden
na de lunch (al het eten en drinken was fantastisch fijn verzorgd!) verder besproken. 		
						
Er worden voorbeelden gedeeld en samen zoeken
we naar mogelijkheden voor verandering: kleine steentjes leggen noemt men dat op deze
dag.
De dag werd afgesloten met een interview
van enkele mensen, hoe die deze dag ervaren
hadden, en wat men ervan had opgestoken,
en als laatste een vesper met véél zang, iets
wat de hele dag tussen de verschillende onderdelen terugkwam.
Ik heb deze dag als bijzonder fijn en inspirerend ervaren, met goede contacten en gesprekken. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Hans Moerman
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Oecumenisch vredesgebed
Iedere maandag tot en met donderdag organiseert het Beraad van Kerken
’s-Hertogenbosch van 12.00 tot 12.15 uur een vredesgebed voor de Oekraïne
in de Sint Jan. Om 12 uur wordt de vredeskaars aangestoken. We lezen een
psalm, zoeken de stilte en maken ruimte voor gebed. Iedere dag van de week
heeft een eigen accent. Voorgangers uit de verschillende kerken zullen deze
gebedsmomenten leiden.
U bent van harte welkom bij deze gebedsmomenten.
Dit vredesgebed vindt in ieder geval plaats tot en met Pasen.
							www.beraadvankerkendenbosch.nl

Vieringen in de Noorderkroon
Iedere vrijdagochtend om 10.00 uur wordt er in de Noorderkroon een
viering gehouden. Martien van Stiphout is een van de voorgangers
evenals dominee Henk van Tilburg. De groep die dit organiseert kan
hulp gebruiken bij het halen en brengen van mensen!
Wie op vrijdagochtend wil helpen kan contact opnemen met
Martien van Stiphout door een mail te sturen aan:
									stiphout10@gmail.com
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De toekomst van het geloof: een synode voor dromers
Bisschop Gerard de Korte nodigt iedereen uit om mee te praten over de toekomst van
de katholieke geloofsgemeenschap. Paus Franciscus opende op 10 oktober 2021 in de
Sint-Pieter te Rome het synodale proces ter voorbereiding op de bisschoppensynode van
2023. De paus “wil geen andere kerk, maar een Kerk die anders is, en die in geloof en
vertrouwen de toekomst in kan gaan”.
Het synodaal proces heeft als motto ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio,
missio’ (gemeenschap, deelname, zending). Het wil primair materiaal verzamelen voor
het werkdocument dat zal worden geschreven voor de bisschoppensynode van oktober
2023 in Rome. Tijdens deze synode, die de afsluiting vormt van dit proces, zullen de aanwezige bisschoppen aanbevelingen doen die uiteindelijk door paus Franciscus worden
verwerkt in “een richtinggevend document, dat de marsroute van onze Wereldkerk naar
de toekomst uiteenzet.”
Het doel van de synode is
niet om documenten op te
stellen, maar “om dromen te
laten ontluiken, profetieën
en visioenen op te wekken,
hoop te laten bloeien, vertrouwen te wekken, wonden
te verbinden, relaties te
smeden, een dageraad van
hoop te doen ontwaken, van
elkaar te leren en een positieve dynamiek in gang te
zetten die de geesten zal
verlichten, harten zal verwarmen en de handen kracht
zal geven.”
De paus wil graag dat alle gedoopten meedoen met het synodale proces, inclusief zij die
niet langer deelnemen aan het kerkelijk leven. Zonder daadwerkelijke deelname van het
volk van God blijft het praten over gemeenschap een vrome wens. Het gaat om luisteren
naar elkaar en naar wat de heilige Geest tot de Kerk vandaag zegt. De Geest spreekt ook
tot niet-gelovigen; daarom vindt de paus het een essentiële kerkelijke plicht om iedereen in staat te stellen deel te nemen.
In die lijn nodigt bisschop De Korte iedereen uit om mee te doen, ook minderheidsgroepen
zoals bijvoorbeeld expats en migranten. Maar vanzelfsprekend zijn ook andere christenen en alle mensen van goede wil uitgenodigd om mee te denken. Dat kan (graag vóór 1
mei) via de weblink die onderzoekers van de Erasmus Universiteit in opdracht van het
bisdom hebben gelanceerd: www.bisdomdenbosch.nl/synode/doemee/.
Ton de Coster
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Cadeau gekregen

Als gemeenschap krijgen we soms ook mooie dingen cadeau. Van de congregatie Dochters van Maria en Joseph (de zusters van de Choorstraat) kregen
we prachtige boekjes cadeau. Toen de congregatie in 2010 190 jaar bestonden werd Adri Bosch en Therese Heine gevraagd om vorm te geven aan dit
bijzondere jubileum. Een onderdeel was het boekje ‘Hoe goed is het als zusters eendrachtig tezamen zijn’ met dierbare teksten van zusters door Adri
Bosch voorzien van een spiegeltekst. De gebeden en begeleidende teksten
uit dit prachtig vormgegeven boekje zijn 12 jaar later nog steeds actueel
en zullen velen van u aanspreken. Wij mogen dit boekje verkopen voor 10
euro. De opbrengst gaat naar de San Salvator.
Vanaf 24 april (de zondag na Pasen) is dit boekje na afloop van de viering te
koop.
We zijn de congregatie dankbaar voor dit mooie cadeau!

Spiritualiteitsgroep, wat houdt dat in?

Wij zijn een groepje mensen van respectabele leeftijd, dat één keer per
maand bijeenkomt in Ordune (de tweede dinsdag van de maand om 14.00
uur). Frits Bakker is de oprichter ervan. Wat doen wij daar? Praten over diverse thema’s, na het lezen van een tekst of muziek.
Hij, Frits, zorgde ervoor dat er tussen ons een bepaalde sfeer ontstond. Een
sfeer, waarin er ruimte was voor een positief gesprek, praten en luisteren
naar elkaar.
Later hebben wij de voorbereiding van de bijeenkomst van Frits overgenomen en doen wij ons best om het voor elkaar te krijgen.
Na corona, is de groep kleiner geworden en dat is een beetje jammer. Daarom willen we belangstellenden uitnodigen om een keer te komen en met ons
mee te doen. We staan open voor iedereen die het wil. Er wordt voor koffie
en thee gezorgd.
Wil je nog meer informatie, bel dan met Mary Terés Wierenga
										 (Tel.: 073-6414411).
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Hoe is het met….. Wim de Bekker?

Wim de Bekker, wie kent hem niet!
De oud-pastor van de San Salvator Kerk, die
samen met Jack Snackers, Karel Huiskamp en
Adri Bosch in de 80er jaren een gouden kwartet vormde, waar mensen van heinde en verre
voor naar de kerk kwamen vanwege dat “eigen
geluid”, dat de San Salvator altijd al liet horen.
Wim, nu 95 jaar, in 1952 tot priester gewijd
(nu dus 70 jaar priester!!), verkondigt dat geluid nog steeds, zij het met een iets minder
groot bereik. Maar van zijn oude strijdvaardigheid heeft hij niets verloren. Onlangs heeft hij
zijn levenstestament geschreven met als titel
“Heeft de kerk nog toekomst”?
Al jarenlang vindt er een massale uittocht
plaats met als gevolg dat er zoveel kerken en
kerkelijke gebouwen leegstaan. Een belangrijk
gegeven dat ons allen aangaat, dus voldoende
reden voor een gesprek met deze vitale, sociaal
bewogen man, die aan overtuigingskracht niets
heeft ingeboet in vergelijking met zijn actieve
San Salvatorjaren.
Nog steeds wonend in zijn vertrouwde Deken
Pompenstraat in Empel, samen met Liedy, be-

antwoordt hij met zichtbaar enthousiasme onze
vragen, die vooral gaan over de toekomst van
de kerk in deze onzekere tijden? Wat de kerk
in het verleden heeft betekend, weten we allemaal, maar wat is het doel van de kerk NU?
Wim: “De traditionele kerk met zijn dogma’s,
sacramenten, het vagevuur, de maagdelijkheid
van Maria en zo zou ik nog wel even door kunnen
gaan, gold zo’n 450 jaar als de enige legitieme
weg om een goed christen te zijn. Maar dat is
achterhaald. De kerk, geconfronteerd met een
forse terugloop van gelovigen, staat op de rand
van een faillissement. De huidige generatie Katholieken voelt zich niet meer thuis bij die vorm
van christendom en wijst die af. De vraag is of
we het tij nog kunnen keren of zijn we te laat?
Een herinnering. Toen Wim in 1952 als jong
kapelaan in Lierop was benoemd, maakte een
parochiaan na verloop van tijd de volgende opmerking: “Kapelaan, je doet wel je best, maar
je moet alleen maar in de kerk zijn als de mensen daar iets aan hebben. Veel mensen zijn hier
arm en ze zouden het erg op prijs stellen als u
bij hen op bezoek gaat en met hen meeleeft in
de zorgen die ze hebben”.
Wim is dit nooit vergeten en wellicht heeft deze
opmerking hem in de richting gedreven die hem
zijn hele pastorale periode gekenmerkt heeft,
namelijk een enorme betrokkenheid bij mensen
en vooral bij hen die door omstandigheden naar
de rand van de samenleving zijn gedreven, de
kwetsbaren.
Al pratende komen we op de vele diaconale
projecten waar Wim in zijn leven aan heeft
deelgenomen. “Ik denk vaak terug aan de jaren dat ik betrokken was bij het H.I.V. project,
bij Mirjam in Amsterdam (een inloophuis voor
straatprostituees), aan de vele gespreksgroepen o.a. die voor Gescheiden Relaties en niet
te vergeten het Pastoraal Uitzendbureau (aandacht voor verslaafden, dak- en thuislozen) en
gespreksgroepen voor kwetsbare ouderen.
						>>>
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Projecten, die in mijn geheugen gegrift zijn,
waarbij “nabijheid” het sleutelwoord was,
en die echt in een behoefte voorzagen. Kijk,
hier moet de kerk op inspringen, hier liggen
de kansen, niet alleen om te overleven maar
om de naastenliefde waar Christus zo vaak
over sprak, in praktijk te brengen. Neem bv
Oscar Romero, bisschop van San Salvador, die
het lijden van zijn parochianen niet langer
kon aanzien en zich solidair met hun verklaarde. Hij weigerde openlijk de Junta te
erkennen als bestuur van het land en steunde
de mensen in hun verzet tegen die dictatuur.
Hij heeft dit protest met zijn leven moeten
betalen. Op 24 maart 1980 werd hij vermoord
terwijl hij voorging in de Eucharistie. Ook
de theoloog Leonardo Boff moest vanwege
zijn sympathie voor de Bevrijdingstheologie
het veld ruimen. Hij legde zijn priesterambt
neer. Uitgerangeerd.”
Stilzitten is er voor Wim nog steeds niet bij.
Hij geeft nog steeds leiding aan het Groenproject waarbij een aantal kwetsbare mensen
nuttige bezigheden verrichten in de natuur,
maar ook hier ligt het accent op “ontmoeting” en “luisteren naar elkaar”. Terwijl Wim
vol vuur sprak, moest ik duidelijk denken aan
de uitspraak van de Franse bisschop Gaillot:
“Als een kerk niet dient, dan dient ze tot
niets”. Wat hij tot nu toe gezegd heeft, is
hier een duidelijke illustratie van.
Wim zit duidelijk op zijn stokpaardje alhoewel dat een wat banaal woord is voor zo’n
nobele doelstelling. Op mijn vraag hoe wij als
kerk op een efficiënte manier die doelstellingen in praktijk kunnen brengen en welke
rol onze eigen San Salvator hierin kan spelen,
antwoordde hij:
“Het is mijn grote wens dat er in elke stad of
regio een diaconaal pastoraal centrum wordt
opgericht. Zo’n centrum moet - al speurend
en verkennend - zich bewust zijn van het
geestelijk lijden dat mensen moeten onder-

gaan die bv. gebruik moeten maken van de
voedselbank, van mensen die in een problematische scheiding zitten, en ik kan hier nog
veel meer voorbeelden van geven. Die mensen moeten persoonlijke aandacht krijgen
en in contact gebracht worden gebracht met
lotgenoten”.
De kerk zou hiertoe het initiatief kunnen
nemen, nee moeten nemen, in samenwerking met maatschappelijke instellingen en
dat alles in oecumenisch verband. Zo’n centrum moet toegankelijk zijn voor iedereen,
ongeacht kerkelijke denominatie, etnische
afkomst of seksuele geaardheid. En er moet
daar gewerkt worden volgens de Presentatiemethode, wat betekent: ik luister, ik leef me
in jouw situatie in, jouw zoeken is mijn zoeken. Er moeten bezinningsdiensten komen,
religieus of profaan van karakter. Eerst Lampedusa en dan pas, maar ook daarom, naar
de kerk”.
Het is duidelijk dat onze oud(e) pastor staat
voor zijn zaak en ervan overtuigd is dat de
kerk die richting uit moet gaan. Ook de namen van 2 bisschoppen, die de kerk een
andere richting wilden sturen, vielen regelmatig: Mgr. Bekkers en Mgr. Bluyssen, twee
mannen die dichtbij de mensen stonden en
een open oog hadden voor de tekortkomingen
van de kerk.
Een slotvraag: Welke waarde hecht jij aan de
kerkdienst zoals die nu in San Salvator plaatsvindt? Kun jij je daarin vinden of moeten er
andere accenten gelegd worden?
Wim neemt de tijd om na te denken en het
is hem aan te zien dat dit geen gemakkelijke vraag is. Hij bespaart zich de moeite om
met de gebruikelijke vriendelijkheden te beginnen en formuleert bedachtzaam: “In 1974
werd ik benoemd als pastor in de als progressief bekendstaande parochie San Salvator. De
opdracht lag voor de hand: het reguliere parochiewerk doen, voorgaan in de liturgie, sa-
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cramenten bedienen, huisbezoek doen. Dat heb ik van harte gedaan, maar tegelijkertijd bleef
bij mij een rol spelen, dat de geloofsverkondiging start vanuit de mens. En nu, na zoveel jaren,
sta ik daar nog steeds, met mijn hele ziel en zaligheid, helemaal achter”!! De San Salvator nu
zou wat meer moeten inhaken op wat leeft in de samenleving. Wat zou het mooi zijn als er een
viering kwam met bv. de Coronacrisis als leidend thema, met aan het woord bv. iemand, die eronder geleden heeft of iemand die een naast familielid heeft verloren, of een verpleegkundige
die zijn ervaringen vertelt. Er zijn zoveel mogelijkheden!
Toen ik opmerkte dat de San Salvator dit in bescheiden mate al deed en doet (ik dacht toen aan
die indrukwekkende themaviering over dementerenden van Ed Andriessen en Toos Verdonk),
merkte Wim op: “Prachtig, maar er zou meer moeten gebeuren ”.
Een mooi gesprek met een man, die nog volop met zijn twee benen in het leven staat.
Den Bosch, 11 maart, 2022
Charles Verhoeven

Bezoekgroep
Na twee jaar van minder fysieke bezoeken (maar heel veel telefoongesprekken) is de bezoekgroep weer goed van start gegaan. In de vorige Salvatoriaan meldden we u al dat we samen met Ingrid Kapel een avond
gesproken hebben over eenzaamheid. Die avond krijgt nog een vervolg.
Op vrijdagmiddag 11 maart was Esther Tetteroo te gast bij de bezoekgroep.
Esther (u kent haar misschien van Melodiek) adviseert als specialist dementie
en ouderenzorg mensen en organisaties als het gaat om dementie en Alzheimer.
Omdat we als gemeenschap steeds ouder worden is het goed als we kennis hebben
van zaken die te maken hebben met ouder worden. Daar hoort dementie jammer genoeg ook bij.
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de
hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam
voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van
Alzheimer. Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing bijna verzesvoudigd
van 50.000 in 1950 tot 290.000 nu.
Dit aantal zal in de toekomst nog explosief stijgen.
Esther neemt ons mee in de werking van het brein en laat ons door middel van een
quiz de verwarring voelen van mensen met dementie. Deze middag geeft ons
allemaal een goed beeld van deze nare ziekte. Er staat nog een bijeenkomst
met Esther gepland. Dan gaan we kijken naar hoe we als bezoekgroep en
als San Salvator zo goed mogelijk kunnen omgaan met mensen met
dementie. Wat zou het mooi zijn als we als San Salvator een
plek kunnen zijn waar mensen goed oud kunnen worden. Omgaan met dementie hoort daar dan
vanzelfsprekend bij.
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De laatste zaterdagavondviering

Op zaterdagvond 19 maart namen we afscheid van de vieringen op de zaterdagavond. Wat
was het mooi om de vaste bezoekers na twee jaar weer te zien. Ter voorbereiding op deze
viering zijn Maria van den Dungen en Corrie Dansen in de archieven gedoken. De onderstaande kroniek is het resultaat. Zij werd door Maria op 19 maart voorgelezen.

Kroniek van het vieren op zaterdagavond
Na het tweede Vaticaans Concilie - aan het eind van de jaren zestig - was er ook in Orthen
voor het eerst een mis op zaterdagavond. De juiste datum weten we niet, maar al gauw was
er een viering met een jongerenkoor uit Nijmegen. Vanaf 1972 hadden we ons eigen jongerenkoor, o.l.v. v. Gerard van de Weijer dat zong in de drukbezochte zaterdagavondvieringen.
In die tijd was er op zondag ook nog 2 keer een volle kerk voor de eucharistievieringen en
vaak ook nog bij het lof.
Maar de tijden veranderden, het werd minder druk in de kerk, men kon op zondag wel met 1
viering toe. De zaterdagavond bleef lang populair: het jongerenkoor, dat nu Melodiek heette,
zong en ook steeds meer ouderen bezochten de vieringen. Dat kwam hen goed uit, dan was
er alle tijd voor de zondagmorgen als de kinderen met de kleinkinderen op bezoek kwamen.
Zo zie je hoe er steeds veranderingen zijn geweest.
Tenslotte werd het ook op zaterdagavond minder druk: de jeugd ging dan op stap, het koor
Melodiek ging op zondag zingen en steeds meer mensen lieten het kerkbezoek achterwege.
Toen de stookkosten een grotere rol gingen spelen werden de bezoekers van de zaterdagavonden gevraagd om mee te denken, anders moesten de zaterdagse vieringen stoppen.
In goed overleg kwam men tot een oplossing: de kerkgangers gingen in Achter ’t Urgel kerken:
die kleine ruimte was goed te verwarmen.
Dat betekende meer dan alleen een kleinere ruimte, men moest dichter bij elkaar gaan zitten, in een soort halve cirkel.
												>>>
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Van de liturgie in de grote kerk ging men over in een intiemere setting en bezoekers veranderden
in bekenden. Bij de vredeswens kreeg iedereen een hand toegereikt. Dat had nog lang zo door
kunnen gaan….Maar het bisdom besloot dat wij de kerk moesten verlaten en het was heel fijn dat
we heel snel terecht konden in Cello. Een gastvrije ruimte, waarvan de vierkante vorm en de hoge
ramen aan de kerk deden denken.
Een nieuwe verandering en al heel snel werd er ook hier op zaterdagavond gevierd. Wilton Desmense was de koster, Gerard Luyten en Gerard v.d. Weijer waren cantor en Cor Rademaker speelde piano. Alle voorgangers kwamen trouw, ook al was de afstand voor sommigen groot. Later werden Wilton en Hans Moerman cantor, speelde Gieneke Ruyters piano en Maria Werner dwarsfluit
en gingen ook vrijwilligers voor met de teksten van de zondagse vieringen. Maar mensen worden
ouder en de groep vaste bezoekers werd steeds kleiner, totdat er soms minder dan tien bezoekers
waren. Opnieuw is er overlegd met de bezoekers….
Toen kwam corona en werd er alleen nog online gevierd…
Maar vanavond is iedereen uitgenodigd om erbij te zijn, bij deze laatste viering op zaterdagavond.
Straks gaan we bij de koffie weer met elkaar in gesprek over wat misschien nog wel kan. Want we
zijn zo vertrouwd geraakt met elkaar, en gehecht aan hoe we samen vierden………..
Wat een mooi afscheid van een lange traditie! Vanuit al die mooie zaterdagavondvieringen hebben we twee bomen laten planten in een Brabants bos. Daarmee willen we aangeven dat we erop
vertrouwen dat er iets nieuws ontstaat. Na de viering was er koffie met vijgencake. In het nagesprek werd de hoop uitgesproken dat er bijvoorbeeld een keer in de maand een mogelijkheid voor
ontmoeting, verhaal, gebed en bezinning kan worden georganiseerd. Eind maart komt de zaterdagavondgroep die de vieringen steeds organiseerde nog een keertje bij elkaar om te evalueren
en wie weet…. ontstaat er wel iets nieuws.
De zaterdagavondavondgroep

Zin in film
Op maandag 25 april organiseert de werkgroep ZIN om 19.00 uur weer een filmavond in de
Verkadefabriek. We kijken naar de film Along the way van filmmaker Mijke de Jong
Along the Way is het roerende verhaal van twee vluchtelingen die Fort Europa proberen te
bereiken. De film vond zijn kiem in het vrijwilligerswerk dat De
Jong deed in het beruchte vluchtelingenkamp Moria op Lesbos,
waar ze de Afghaanse tweeling Nahid en Malihe ontmoette. Geraakt door hun verhaal, ambities en talent besloot De Jong met de
zussen samen te werken.
Het resultaat is een aangrijpende en krachtige film over de ervaringen van Fatima en Zahra, gestrand in Istanboel na een levensgevaarlijke reis vanuit Teheran. Griekenland bereiken is hun doel,
maar ook dan zijn ze nog nergens. Net als andere jongvolwassenen
hopen Fatima en Zahra het te gaan maken; ze dromen van een
bestaan als filmmakers. Met hun vindingrijkheid en mentale veerkracht moet dat lukken – als ze de kans krijgen.
U kunt een kaartje voor deze film bestellen via de site van de Verkadefabriek. De film wordt door de werkgroep ZIN kort ingeleid en
er is na afloop gelegenheid om na te praten in het café.
Omdat het woensdag 27 april koningsdag is, komt de middagvoorstelling van ZIN in film te
vervallen.
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We namen afscheid van:
Kitty van der Heijden-Wijnhoven
Kitty Kramer-Winnubst		
Wim Vreeswijk				
Corrie Marcelissen			

9 juni 1935		
9 april 1930		
19 mei 1934		
28 december 1942		

31
20
17
12

december 2021
januari
2022
maart
2022
maart
2022
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Ton de Coster
Franneke Hoeks
Marian Veenker
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Lucas van Leyden
ca. 1529
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