
Geachte leden van de hindoegemeenschap, 

Van harte breng ik u mijn gelukwensen over ter gelegenheid van Divali en hoop dat de viering 

vreugde in uw gezinnen en gemeenschap mag brengen.  

De lichtjes van Divali doen ons denken aan de lampionnen van kinderen tijdens de viering van Sint 

Maarten op 11 november alsook aan de lampjes in de boom en bij de stal tijdens Kerstmis. Ze 

brengen licht en hoop in de wereld en in onze harten. 

De wereld van vandaag lijdt onder de coronapandemie. Licht en hoop, die we in onze beide 

geloofstradities vinden, inspireren ons solidair te zijn met mensen die door het coronavirus, verdriet 

en dood zijn getroffen en in angst, onzekerheid en eenzaamheid leven. “Alleen samen kunnen we 

deze gekwetste wereld genezen. We kunnen uiteindelijk alleen sterker uit deze crisis komen door het 

bouwen van een cultuur van zorg, verantwoordelijkheid, harmonie en van naar elkaar luisteren”, zegt 

paus Franciscus in zijn nieuwe encycliek ‘Fratelli Tutti’ (Assisi, 3 oktober 2020). 

Solidariteit is veel meer dan af en toe elkaar helpen, leert paus Franciscus. Solidariteit wil zeggen dat 

je samen denkt en handelt als een gemeenschap met respect voor elkaars diversiteit. Solidariteit kan 

het beste bereikt worden door interreligieuze ontmoeting en samenwerking. Het verheugt mij dan 

ook dat er op diverse plaatsen in Nederland goede relaties gegroeid zijn tussen hindoes en 

katholieken. Meerdere katholieken hebben de afgelopen jaren, als zij uw mandirs bezochten, uw 

gastvrijheid mogen ervaren.  

De katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog en de Hindoe Raad Nederland onderhouden 

goede contacten. Eerder spraken beide raden samen over hun visies op duurzaamheid, de rol van 

religie bij integratie en hun bronnen van dialoog en samenwerking.  

Graag willen we de goede contacten en samenwerking met de hindoegemeenschap voortzetten en 

uitbouwen.  

Ik wens u een gelukkig divalifeest toe! 

Met hartelijke groet,  

Mgr. drs. Herman W. Woorts 

Bisschop-referent voor interreligieuze dialoog namens de Bisschoppenconferentie en voorzitter van 

de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog 

 


