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Voor de lichtjesavond van 1 november op de begraafplaats 

verzamelen we glazen potjes. We hebben er veel nodig en de tijd is 

kort. Dus vraag aan familie en buren, of misschien wil iemand wel 

‘posten’ bij een glasbak. Graag schoon en zonder etiket aanleveren. 

 

Oktober is Wereldmissiemaand 

Missio 2019 steunt in het bijzonder drie projecten in Noordoost-

India. Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen tegen  

de Himalaya. De rondtrekkende zusters franciscanessen verlenen 

medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken 

het eenvoudige leven met de inwoners van de dorpen. Veel inwoners 

van de bergdorpen horen tot het volk van de Nyishi, het grootste van 

de 30 inheemse volken in Arunachal Pradesh. 

De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee. Het zijn 

meestal vrouwen die op de theeplantages de theebladeren plukken, 

want zij zijn snelle plukkers. Vaak zijn ze analfabeet en worden ze 

uitgebuit. Door de grote armoede zijn ze makkelijk slachtoffer van 

mensenhandel en van orgaanhandel. Zusters maken de vrouwen en 

meisjes bewust van de gevaren. Deze bewustwording doen ze met 

behulp van straattheater, waarbij jongeren zelf rollen spelen. Ook 

geven de zusters onderwijs. Van het leren lezen, schrijven en rekenen 

tot het durven opkomen voor je rechten. 

De Touring Sisters bezoeken regelmatig de gezinnen van de 

mijnwerkers. Het werk in de mijnen gebeurt op de meest primitieve 

manier, zonder enige vorm van veiligheid. Er vallen vaak dodelijke 

slachtoffers. Toch nemen de arbeiders het risico op de koop toe. 

Alleen zo kunnen zij en hun gezinnen overleven. Ook het milieu 

heeft eronder te lijden en is ernstig vervuild. De mijnen vergiftigen 
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rivieren en het grondwater met zware metalen. Op veel plekken 

kunnen de inwoners alleen nog regenwater drinken. 

Missio wil de projecten van de zusters financieel ondersteunen.  

Uw bijdrage helpt daarbij tijdens de tweede schaalcollecte op 19 

en20 oktober 

 

Deze week is Hannie Janssens- Rietveld overleden op 82 jarige 

leeftijd. Jarenlang was zij betrokken bij de Zonnebloem en het 

koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. Zaterdag was haar crematie. 

 

SCHILDERIJ VAN BRUEGEL: DE VAL VAN ICARUS 

Misschien kent u het beroemde schilderij van Bruegel wel: De val 

van Icarus. Op de voorgrond ziet men een boer die op het veld, een 

beetje boven de zee, met zijn paard aan het ploegen is. Beneden zit 

een lijnvisser die natuurlijk alle aandacht heeft voor zijn dobber. 

Verder is er nog een herder met schapen en op zee een mooi 

zeilschip. Rechts onderaan: twee benen en een hand die in zee 

verdwijnen. Het is Icarus die gaat verdrinken. Geen van drie 

genoemde mensen schijnt op hem te letten. Ze zijn in de buurt, maar 

Icarus gaat eenzaam dood. Natuurlijk, ieder heeft zijn eigen leven, 

zijn eigen werk, heeft zijn eigen zorg en kommer; ook die visser, ook 

die herder en die boer. Toch zou men graag gezien hebben dat de 

boer even zijn ploeg, de herder zijn schapen en de visser zijn vislijn 

hadden laten staan om hun naaste te hulp te schieten. De val van 

Icarus geeft het beeld weer van de eenzaamheid van mensen zoals wij 

die in deze tijd ook kennen. Het schilderij doet een oproep om onze 

zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid af te leggen. Oog te hebben 

voor de medemens in nood.  

 

   AGENDA 

- Woensdag, 10.00 uur Ontmoetingsruimte, Koffieochtend 

- Vrijdag, 15:30 uur Oecumenische viering in Rosariumhorst 

- Zaterdag, 19:00 uur Eucharistieviering met samenzang  

  Voorganger: Pater G. Noom 

- Zondag, 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

  Voorganger: Pastor A. Dijkers 

De collecte vorig weekend was € 314,45. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 


