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Bcste Gezinnen en Vrienden van F.z.G..

Het is weer vakantie... Eenjaar met uiteenlopende gebeurtenrssen,
vreugde, leed, werk, stress, succes, beproeving is weer voorbij. Al
rvat ons overkomen is rnaakt deel uit van ons leven, staat in ons
geheugen gegrift... Ons geheugen lijkt op een computer. Alles rvordt
erin opgeslagen... en het merendeel van de gebeurtenissen rvordt
geregistreerd in het onderbewustzij n.

Wat is de invloed van al die ervaringen op mijn dagelijks leven? Wat ik vandaag ben, is in
zekere zin het resultaat van hetgeen ik in mijn leven heb beleefd... Zo zijn er de ervaringen
die mrj gevormd hebben, die mij zekerheid en stabiliteit hebben verschaft, die mrj mijn
talenten hebben helpen ontwikkelen, mij rvaarden hebben bijgebracht en inzicht hebben
gegeven in de zin van het leven...
Er zijn echter ook de ervaringen die mij misvormd hebben: de krvetsuren die ik heb
opgelopen, reeds voor mijn geboorte en daama, de frustraties, de teleurstellingen, de
rveerstand op weg naar de groei, de obstakels... Talrijk zrjn de pijnlijke momenten in ons
leven, de ontgoochelingen, de opgekropte wrok, de bitterheid, die allen oorzaak kumen zijn
r  an l i jden en ontmoediging.
Mijn huidige kijk op mijn verleden is van vitaal belang: om te groeien kan ik ervoor kiezen
voort te bouwen op hetgeen ik vandaag al ben. Groei is het leidmotief van alle leven.
"[)e nten.g is eer| we:en in onrwikkeling. Hii groeil, verundert, krygt een identireit en stelt zicJl
open t,oor rie ctnderen. [ilk mens is een heilig geschiedenisboek',, zegl Jean VANIER, de
stichter van de Arkgemeenschappen.
De weg van het leven is eenvoudig: "bemin je naaste:oal.s je:elf'. Zulke levenshouding doet
mirakelen.
lJentitnen. eerbied hebben voor mijzelf, dankbaar zijn voor de schoonheid van mijn eigen
lichaam en geest, voor mijn hele zrjn zoals het is. In deze betekenis houd ik van het leven oo
zich, van de levensvreugde, van de schoonheid die ik zie in mrjzelf, in de anderen, in de
natuur,  in God.. .

Samen met st-Franciscus kunncn wij allen onze eigen I-ofzang op de schepping aanheffen...
Psalm 103 geell daartoe de aanzet: "Heel mijn zijn z.egene de Heer,,.
De uitnodiging richt zich tot heel ons zijn, tot het hele domein van onze ervaringen, zowel
positieve als negatieve...
l{et is betrekkelrjk eenvoudig God te zegenen voor onze goede ervaringen. Alvorens God te
zegenen voor onze slechte crvaringen moeten rvrj een proces van genezing, vooral genczing
van het geheugen, en van verzoening doorlopen.
I let is zeker niet Gods bedoeling dat de mens door het lcven gaat met gevoelens van rvrok.
Vcel mcnsen doen dit nochlans.
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Bankrekening : Famil le sans Frontdres - 240-0860784-10 - 4O0O LTEGE
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Wrok doet ons lelkens rveer cle pijn van de wonde uit het vcrleden voelen en verhindert die
rvonde te gcnt:zon. Nict de trjd heelt alle wonden, maar de nranier waarop \\e cnnL'e omgaan.
de ervaring gebruiken als springplank, als een weg van ntededogen die voert naar de ander en
naar mezelf. Zalig de zachtrroedigcn..., zij die de ander benaderen in goedheid en rnet
mededogen.

Al les kan bron van groei  z i jn. . .
Met Jonathan Livingstone, de Zeemeeurv, zullen rvij lcren:
onze eigen grcnzen ontdekken tenvij I rvij "Kyrie" - ontfenn u over ons - zingen,
die grenzen te overstrjgcn terrvijl rvij "Sanctus" zingen,
de lof van God te zingen: "Gloria".

Ik rvens eenieder, rvaar hrj zich ook bevindt, dat hrj tijdens deze rakantie de tijd zou vinden
zich te herbronnen in Hem die diep in ons hart aanwezig is en die ons oproept oln samen met
Hern op weg te gaan. Misschien vinden rvij even de tijd om enkele positieve ervaringen op te
schrijven, om ook enkele ervaringen te noteren rvaarbij rvij niet altrjd het bcste van onszelf
hebben gegeven, en dan trachten met onze partner, met onze kinderen hierover te spreken...
Als rvij elkaar in een wederzijdse geest van oprechtheid en vertrouwen kunnen vindcn zal dit
onze relatie verdiepen.

Een goede grote vakantiel

Zr. Anandi.

NiEUWS VAN St .  CATHERINE'S HOM€ .  ANDHERI

I)e moesson is rveer daar! Vandaag regent het echter rveinig.
De kinderen zrln rnet veel enthousiastne begonnen aan hun nieuwe schooljaar. Over het
algemeen rvaren de examenuitslagen einde vorig jaar zeer goed.
Deze maand juni hebben rvij vrjftien nieurve kleine meisjes mogen ontvangen. Er is veel
vraag, vooral vanwege de plaatsingsdiensten van dc rechtbanken en van de
Kinderbescherming.
'l'tldcns 

dcze moesson, mede door de steeds voortschrijdende milieuverontreiniging, tellen wij
vele zieken onder de kinderen en de Zusters. Bij de allerkleinsten woeden de rvaterpokken. Er
zijn thans trvee baby's opgenomen in het ziekenhuis met zware longontsteking.
Een Indisch koppcl is zopas hun baby komen ophalen voor adoptie. Wij noteren regelmatig
adopties bij Indische koppcls die in India ofin het buitenland verblijvcn. Vaak ontvangen rvr.l
ook het bezoek van geadopteerden cn hun famrlie. Deze mensen worden door on; in de mate
van het nogelrjke gastvrry ontvangen.

De bourv van het huis voor de meisjcs uit de prostitutie hebben rvij rnoeten onderbreken
omrville van de moesson. Het rverk zal in september rvorden hervat en rvij hopen dat het huis
kan ingehuldigd rvorden tijdens het bezoek van Zr. Marguerite Dirick, Zr. Arlinda en Zr.
Angela, onze algemene overste en twee van haar assislenten, verantwoordcliik voor de t*oe
provincies van India.

Hartclryk dank voor utv vriendschap en voor de hulp aan de kinderen en de jonge r.neisjes van
het Home. Ik zend u muclt love fnnt ull at St. ('uthcrinc's Homc.

Andhcr i ,  25 juni  1998.
Zr.  ROII INI.  F.C.
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De Moesron in MUMBAI -  Mi jmer ing

Ik sta ul twinlry minulut t,utr hct ruam ctl kilk nLur tle r(K!tl dic tttv r da s/ud vutl.
Dil luurt nu ul :aven dugen. "Op die tlog hrakcn ulle brttnnen vun de tlieptc ltts ' Ja

slui:en yun tle hanel ginge n open..." :tt leerl ons lrcl verlrual vurt Nouclt. De strual legettover

de school u,uur ik wrntn staul r)nder v'aler cn alke v,intlsttxtl, hcgelcid door een slritntettd'
regt,nvlaug, doel otra ttule nuren sitLleren.

lir konl ntuur tleen einde uan die storfvloetl die da slralcn ontler waler:el, hel
verkecr biina ontnotelijk nruakl en vcrantwortrdalilk is wxtr ecn gevoel vun onbchuuglilka
klanheid. "ln Indiu is ulles buitensportg", :ei nte ooil een liuropcse vriend: ofhat nu tle
regen of tle drcogle is, de brandende:on rtf de kille regen Muar hii ltecf gelyk. In de

tropische slraken is alles exlreent. Iir vtrdt een striid gewerd o te ovcrleven. ['ungs de
wegrarul lrachten plunt.jes zich een pluutsje ts vcroveren; klintplanten hoken ziclt vast irt de
gebur.slen nnu'en.'l'egen deflanken vun de henels hurken Jtuljes en mensen klantpen ziclt
u,anhopig vesl uan de lreinen in de rarulstud, druipnat in de plu.ssantle regen- "Suumnu": het

levn is een slrijd.
Doet de stad de mensen dit aan? Ikvruttg ltet mii uf. Il'ant de nncsson roept

traclrtionee! hcel undere gevoelatts op bii de Intliir: noslulgie, je ugdherinneringett,
nnnantiek, frislteitl, tticuw leven- In clke tual u'ordt dc ragen en :ijn welduden henngen. Ook
in ftlns wordt dit sei:oen mel tederheid in beeld gebracht.

In streken ntel een onder klimuat wordt gcsproken over "het vallen van de hladeren"
en L)ver "de winlerprucht". ll/ii hebban on:e moetson, lelkans in tJe lente cn in de trinler'
'I 
rjden.r tle tnoessctn is de hentel grrys en dreigend, zoals waurschrjrtlryk een hentel in de winter

moct :iit1. Maar de nocsson geeJi nieuv, leven uun de naluur, na tle ver:engende ltille vun de

:orner. l)i! doet ntij t:raan dcnken dal cle ziel, ncl ols de nuluur, huar seittenen kcnl:
'A litne t0 be born and a /rtne to die.
A linte lo plant and a tinte ltt reap."

7'qdens tle yier regenrnaandert van de ntoesson ln*kett cie leger.s in India :ich vroeger
tenq in hun kazernes. Zry maakten van de gelegenheid gebruik ont hun atruslitlg te
herslcllen en onl een soorl wi lerslaap le lnudctl

lk gceJ"ntisschien tle intlruk de regen tc huten. Eigenlilk is hel.iui:'t tsntgekeerd. lk kutr

er niet genocg vun krqgen. Terwryl het einde von de eeuw naderl en de nrcnsen :ich steetl.'

ttldur hewu.\ter worden van dc nril ieuprohlernal iek, stellen wi j vust dat er te kwistig wordt

omllespr(rtLacn met de v'ule n()orratlan. lVtj hcbban de occunett an tle :aee n ven,uild mcl ort:e

chenische protlukten en gif ig afvul. ll/q hebhan grote tlelen van de aarde ontbosl, bronnett itt

tle uoeslijn uitgepul en binnctreetin in desolute stofilakten verunderd. 7'elf; ons eigen
lichuurrt is urtgeclntogtl tloor ovarmutig drug.s- en ulcolnlg,cbnrik. ftet roepl 0 tt,uler, v'ttLtrln

llel ooil tot otttwikkelmg is gekonrcn.
"(itxl on:e Vuder, het n'oler.ldl gi ons ltebl gegeven schenkl levan en f"ishe itl uurt tle

uanlc: het iNisl t)n:e:ondett wtlg cn sclu'nkt otts ltal ecuv'ig lcven."

Zo beginl [[n t'un de :uiver tng,st'iten itr de missen vun de congt'egaties. Het is een rilueel
gehtuik, (lut lerug te vintlen is irt alle v crcltlgodsLliensten ltet u'tler is cctt symbool vun

rarnrgntg, r,un genc:ing, vttn vruchthuurlteid (n vurt lc,,'tn. IIel hclichaurnl cvenccnt aatl

onbcpcrkte an onhaheersbat'e kracht. In de clristelilke synholick stuat vular t'oor hel
vrontelilke cn is hel een leken tan de (]easl. Il/unt het ts tle Gccsl t'utr (irnl tlie :tclt
mu ifesl&:t'l tn dc sthapping - hct lat'an, tle t'rucltlhuarhe id, tlc ter'sclrc cnlrcitl vutt dc
soottan, het ,'guul an vernrcntgvultligt u" uil dc Ganesis. flet is usk niet vcrwondarlyk dal ons

"niauw let'ctt in ()hristus" bcgittt mel ean &xtpstl.
I)t, hui is tttt rner. l)a slrulctT schittercn nt tle ble ka truntttlrlu14:rttt. l'.t,ctt t'anlcr spalan

kinrleren in ie motldcrige slrdulf<olctl- ])e stud, vernoettl en gcrcinigd, harutlen cn hcgutl
lentg lc /r:tctt. I)a noasstttt &x't :if tt wtrk.

Myron J.  PEREIRA, S. J.
'Ihc 
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Onaftunkelijkheicl

Miss Raji Thal'ur, Class: 6d Age: 14 years.

Hear no evil - Speali no evil - See no evil !

Illrj tlrukken een tekening en een opsrel ttf vun Indische kinderen ter gelegenheid
vttn de viering van 50 jaar Indische onaJhankelijkheict.
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Fa m i l ien ieuws

I IUWEI.IJKEN: * Shalini LAURENT en Rudy HLIART, op 23 mei 1998.

* Stephanie DEWARI en Guil laume SERVAIS, op I I  jul i  1998.

* Genevidve BEAUDET en Cedric de GUIDO, op 25 jul i  1998 (Frankri jk).

Prof ic iat ! !

OVERLIJDUNS: * De heer Jean WEBER, vader van Yolande en Paul LENNERS,
grootvader van Pushi en Mangala.

* Mevrouw Monique HUMBEECK, moeder van vier kinderen
waarvan Sita uit Andhcri

Wrj bieden de beproefde families onze christelijke deelneming aan.

Bharata Nalyam

De culturc/e versc/te iclenhe id van hklia wordt weerspiegeld in tle wtlk.stlunsen en de
Iokale vurruties t,un de vryJ grote sltllen: r/c bharata natyam

r1d kathakali
z1e kathak (ritmisclte krijgsdun:; uit het rusorden)
</c odissi
c/c mantpuri.

I)c:e vtlf .stylcn:ijn gcbuseertl op tle regcls dia vtrnrclrl uordcn ln t/c Natya Shastra en
t,onlctt <kxtr da x(,aft)(s t'tut tle ene gctterulic op tfu uJkfur('overeelavcrd.

De hckcnl,slc .tti1l r.s de bharata nalyarn, dia :ijn oorsprung vndl irt l'until Nudu.
l)e nritla of :trit'c,ri: dun.s dn*t op acn uhslruda v,rj:c de exluse uit. Itt dc nritya ttf
drumutisclrc tlutrs v'u'dut u'oorden en ideaAn uitgcdrukl door rnidtlel yun nldras

(hundgehuran) en da abhrnaya (nintiek).
I)e bharata nalyam u'crd oot'spronkelilk gedurtst drxtr tle
devadasis, de tlicntressctt der gotlcn, en avolut'c'nle gelaidclilk
tol hrftluns.

l)c klassicka lnlistlrc dun.s is reltgrcus {('i tt.\:pit't:'(ftl en
Itrcgtv ijd uurt,\hn,u, dic tlc vornt uuttn(cntl vun Nuluru j, la
koning vun dc tluns (:ic ulhce/lirtg hierttuust). l)c thcnu's :r1n
tlutrguut't.s t,crlrulctt uil de trr.tlholtNie uf plutt.salrlka lagcntlcn.
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lndia iransformeren

]lat l\'atutnuul lnsliluut voot' I'rctlc en ()nderwils, Dharrna Bharathi, van Intlore ltccji
ccrt nieuu,e hev'cging op 14uttg gebrucht tloor hcl organrsaren ran een gespreksgroap
bcstttunda uil studet ctt, leruurs cn ditecleurs. L)e:e cutvenlie vrnd pluuls in z/c Gandhi
Ashranr, Scvugrurtt, ll'urdlttt ot wertl gcorgunliccrtl tcr gcleget rcitl vun cle 50sta \:crjuardull
vurt dc Indisthe onuJTrankelil klrc id. Maer dan :eshonderd deelnetners vun ver:;cltillarule
kasten, religies en Iuulgrutepen hespruken de xtciale, raligieu:e ett poltliekc toestund vun ha!
lu . Ook clc stluutie vun lrct rnden+'iis kv'am uun bod. Zij ottdcrttchlen vcr.schillcntle
nogelijklrcdert die ccn nationule v,ederopbouu,, gesteund op u,aurclen uls rcchlvaardighe id,
vrede en hroetle rll klte id, kunncn nngt:lijk nakan. De o lntoctitlg vond plaats vun 28 tot 3l
tlect'nther 1997.

l)e tleelnenters wisselden ltwt ervdringen uit net betrekking Iot de tloor lrcl Nutionaal
Itt.tlilutrl Dharma Bharathi voorgestelclc modules. Lninanle sprekers:oats K..1. Alphtn"'e lAS,
(luulutn llA,lAJ ctt underen voerden e r ltet wortrd.

l[et Instituut hee.ft:iclt tot doel gesteld bt1 de stutlenten, leerkracl ett en outlers een
gee.\t vurt "ret'/icllt /citlerschap", verdntttoorde lrJ k burgcrschup, wereldsolidarite it en
santenv,erking lussen de godsdiensten op Ie wekken- Ook v,orclt het orulerwijs gezien als een
nt idde 1 t ot hevr i j tl i ng.

I'let ltlstiluut, dut in 1993 op besclrciden wij:e van sldrt g 'tg, organiseert
sd renkomstctt v,aarctp het bclang van het onderwiis u,ordt belicht. Op tlit ogenblik v,ordt ltet
prugratlunu "t,i'eile an Ktydrtcilsottdcntijs" gctntrotlucecrd in 3{)0 onLlcrt, rj s installirtgen vutt
l7 deelslutan. Op verscheitlene plaatsen in het land werken duizcnden studenlen en
leetkruchten nrce aan tliverse progranna'.s, zouls de borm vun wtningen wtor tlaklo:en, hel
uunplut ett vutt h<tnen, ulfahclisering, contuclan lussen tle godsdiensten en lulrykt unJuc
uLliviteiten.

Het hii:ondert: uan dc:e nutirtrutle conNenlie is d.rl :i gec fnunti(le sleun ontvangt
vtut de slaot. l)e deelnenters :orgen :elfvoor Lla .ftnanc icrmg. I)e conventie brengt tle
pritlL ipes in loepass ing d ie door Dharma Bharathi als helungry k wertle n uungeu'e:en:
sliptheid, lutulenarhcrd, eenvoutl, ltcl genrcens< lnpsle ven :oruler tliscrinrrnalie en de
pronlotte r.ot de Inclisclle cultuur-

liatt grrrcp vrrltt illigcrs heeft in lYurtlhu nuttig u,ct k gelcvertl tndcr de lcidirtg vun
'l 
hrtnu.s'l ll,4KAl)Y. drc voor:ilter is vun Lle (\tntnissrc. l)e dirtcle ur en cla tntiotule

co(:irLlitlutor vnn Dharma Bharathi hudden veel lof vrxtr hat werk tlat drxtr Lle:e ntansen u,anl
t'enve:enlrlkt.

()p dc luulste dulq t'urt cle ttltvcnlie hehben de tleclnenrers lrurt ctlgLtgemenl dl.r v)lgt

"11/ii, de dcLlttetrrcrs dun KNII INDL4!7, vcrhtndctt ons artoc ons Icvert ta u,ijdcn uun tlc
lrutrs.fi;rnal re wtn ]nt|ru tloor lrct nuslrcve n van lucltl en kuneroalscltup (i.slant); drxtr hel
hewtnleren vun cen eeesl vun eanlrcitl in dc versc/re idcnhe id (ltintkrcisnrc); dutr te ugaren
ntcl nurc<l, ntt'tlclevcn t'n gcw<'ldknshcil (jodcttLhnn): iporpku slcrui t!,1 Nt)or Lrtulictc
intt'/ligentie (pursi); ut dit dllcs te tlocn in ecn gcesl vatt offbrhe rt'rtllrc id (chrislantfutnr).
Wii rtenrctt a./iturtd vtut de gce.sl vun Lorrupti(, vcerwruuk, ltuul ert onverscltilligha il- il/i1
varhtntlan ons erloe npe le houven uun L'ctl gcnl(cn;'chup v'uur rri1lrcid. hroede rlilkltaid.
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rcchtr'.nrdiglrc il en vre<lr' lrcerscn. l'uncluug, ht'rnieuwut u'ii ttn:e he ktfic ntea la v'erken uutt

tlt: rt'ulisutia ytn acn grotcr !ndiu ot ic t'cstigin!: vun ean heschuving.\taLtncnd oP de lic./tla,

dit drnr dt lorpussing varr r/c Chathurguna.'

I) l.'0lgen,s tle cigen rcligrcu:e trulitie dugelrJks l{nnuul hidden y\or vrede om da vrecle en

dc vtr--oentrtg in dc v,crald tt bcv<trdaran.

2) licnmual pcr u,eak tr:tt nuultiltl rn,arslaan orn de solidurilarl ncl le urnrcn cn balncJttyLtt

vun In(lia te lo en en tt tleal tc nenrcn darl de ,\pduroclie die de dctivileilen vun tla bev,ct<itrg

nncl bekosl igut.
3) lilke dug cen goede tlautl .stellen <tnt:i1n gehethtlrcid uan le nutic lu onlwikkalen-

1) tiarbiatl ht,tonen voor ztin t.tttdcrs, Ieerkruchtan, de outleren en ulla ntensen. Aletlelilclcn

hebben ntel urmen an helneJiigen."

Rustum'f lRK-EY
The Exarniner, j anuari 98.

De Indische Grondwet,
leidraad voor sociale verandering
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