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VOORWOORD 

Het doet heel wat met me nu ik probeer een voorwoord te 
schrijven voor dit laatste nummer van Salesiaans Contact in 
zijn huidige vorm. Bijna dertig jaar (118 nummers) is het voor 
veel mensen een inspirerend en mooi tijdschrift geweest. We 
hebben geprobeerd om met dit blad iets van onze Salesiaanse 
spiritualiteit door te geven. Het is niet te meten wat dit voor 
onze lezers heeft betekend.  

Maar het gestaag afnemen van het aantal abonnees, het 
hoger worden van de drukkosten en de kosten van de 
verzending hebben ons genoodzaakt om te stoppen met ons 
vertrouwde blad.  

Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan: we willen zo 
lang als mogelijk van ons blijven laten horen en wel via de 
digitale weg.  

Van veel van onze lezers hebben we een emailadres zodat we 
in ‘Contact’ kunnen blijven. We zoeken zelfs naar mogelijk-
heden om dit aantal adressen uit te breiden. Als redactie 
zullen we ons er over buigen hoe we dit het best kunnen 
aanpakken.  

We zijn ons ervan bewust, dat we met dit laatste nummer ook 
afscheid moeten nemen van een aantal mensen die niet over 
een computer beschikken of moeite hebben om achter het 
scherm te lezen. En dat doet pijn. Ook in onze eigen redactie 
zullen we daarom afscheid moeten nemen van Jan van de 
Vossenberg. Hij zal er zelf over schrijven in dit nummer.  

Toch willen we de moed niet verliezen en blijven we naarstig 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden om zoveel mogelijk 
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mensen te bereiken. Helemaal zoals dat past bij ons Salesiaans 
optimisme. We hopen van harte, dat u ons wilt blijven volgen 
en uw ‘voordeel’ wilt doen met onze gedeelde spiritualiteit. In 
ieder geval: u hoort nog van ons. 
 
In dit nummer kunt u zich in ieder geval weer verheugen over 
het Nieuws van de Oblaten en het Nieuws van de Salesiaanse 
Familie zoals dat is verzameld door Kees Jongeneelen en Jack 
de Groot. Willem Spann beëindigt zijn serie over de meest 
verstopte heilige en plaatst die dit keer op de voorgrond. 
Judith verrast ons in deze decembermaand opnieuw met een 
brief van Jeanne de Chantal aan Monseigneur François. Wim 
van Rooden vertelt in alweer de tiende aflevering over het 
spannende bezoek van François aan Génève. Helemaal in de 
kerstsfeer schrijft Wil Vos over haar verlangen (maar oh die 
mollen) en zelf heb ik me gewaagd aan wat ontmoetingen in 
de kerststal. Kortom weer een nummer van ons Salesiaans 
Contact met voor ieder wat wils. 

Hiermee heeft u nu het laatste papieren Salesiaans Contact in 
handen. Het zal wennen zijn dat we het niet meer elke vier 
maanden in de bus krijgen. Het nieuwe ‘Contact’ zal straks 
gekoppeld worden aan onze geheel vernieuwde website 
(www.oblaten.osfs.nl). Hopelijk blijft u via dit medium contact 
met ons houden. 

Rest mij om alle medewerkers (in de meest ruime zin van het 
woord) van het afgelopen jaren te bedanken voor hun inzet. 
Voor verdere dankbetuigingen verwijs ik naar het artikel van 
Kees Jongeneelen. Ik wens u allen een prachtig en zinvol 
Kerstfeest en alle goeds voor het Nieuwe Jaar, waarin we 
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hopelijk (digitaal) met u mogen blijven delen van onze 
Salesiaanse spiritualiteit. 

 

Dear subscribers, this issue (118) of our Salesian Contact is the 
last to appear in its current form. Printing costs, shipping and 
declining readership have made us decide to do so.  
In the future, we intend to continue spreading our Salesian 
spirituality through digital means. If you would like to stay 
connected with us in this way, please send your email address 
to wimholterman@oblaten.osfs.nl. We would like to continue 
to delight you with messages about the spirit that lives within 
us.  
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