Geachte leden van de gemeenschap van de Rooms Katholieke Kerk,

Namens de Hindoe Raad Nederland en de Nederlandse Hindoegemeenschap wensen
wij u een zalige Kerst toe. Dat u persoonlijk alsook uw gemeenschap Gods liefde moge
ervaren.
Kerstmis is bij uitstek het feest van liefde en reflectie. Liefde die in alle mogelijke vormen
mag worden ervaren door allen, van het persoonlijke tot het goddelijke. Reflectie die
hopelijk mag leiden tot dankbaarheid voor hetgeen wij hebben mogen ervaren, zowel in
kleine kring als in de wereld om ons heen.
Er gebeurt veel om ons heen, de wereld staat niet stil en dat mogen wij dus ook niet
doen. Groei gaat soms gepaard met pijn, maar moet wel tot resultaat leiden. Anders is
het slechts pijn en geen middel om tot een doel te komen.
De aanhangers van zowel de Katholieke kerk als van het Hindoeïsme zijn vanuit hun
levensbeschouwing ten diepste verenigd in de gemeenschappelijke ambitie de wereld
beter te maken dan die vandaag is. Dat is geen sinecure in een wereld die verscheurd
lijkt door tegengestelde machten en waarin krachten elkaar eerder lijken tegen te
werken dan met elkaar naar een gedeeld resultaat te streven.
Toch is het juist in deze tijden dat de boodschap van universele liefde meer dan ooit
moet worden beschermd en uitgedragen. Immers, in een verschralende wereld zijn
warmte, liefde, oprechtheid en mededogen waarden die meer dan ooit nodig zijn.
De donkere dagen rond Kerst zijn bij uitstek geschikt voor deze reflectie. Om op
natuurlijke wijze de verbinding weer te zoeken met het geloof en de innerlijke zingeving
die juist nu zo hard nodig is.

Hindoe Raad Nederland spreekt de hoop uit dat in deze verbinding de Katholieke kerk
en Hindoe Raad Nederland elkaar weer mogen vinden en versterken, ook in het nieuwe
jaar.
Namens de Hindoe gemeenschap wenst Hindoe Raad Nederland de leden van de
gemeenschap van de Rooms Katholieke kerk een zalig Kerstfeest toe.

Mevr. Drs. Usha Doekhie
Voorzitter Hindoe Raad Nederland

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is
verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te
gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het
daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.
Hindoe raad Nederland (HRN) staat niet in voor de juiste overbrenging van een
verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door
HRN niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen

