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Beste gemeenteleden van Vught,
Vandaag, zondag 11 oktober zou ik volgens
afspraak namens jullie lopen op mijn
pelgrimstocht. Intussen zijn we sinds jl. donderdag
8 oktober aangekomen voor de ingang van de
Nevada Test Site en hebben daar ons kamp
opgeslagen tot 12 oktober, de dag waarop
Columbus in 1492 Amerika ‘ontdekte’.
Onder leiding van enkele geestelijke leiders en
vertegenwoordigers van de Western Shoshone
natie nemen wij als deelnemers aan de European
Peace Pilgrimage ‘92 (EEP ’92) samen met andere
Europese en Amerikaanse vredesgroepen deel aan activiteiten en ceremonies om te
protesteren tegen de voortgaande nucleaire testen en de 900 testen die de laatste veertig
jaar zijn gedaan door de V.S. van Amerika en haar bondgenoten (onder wie ook Nederland) op
het land dat sinds eeuwen toebehoort aan de Western Shoshone natie.
Deze zondag zal ik de vele geschreven groeten en goede wensen en de tekeningen die jullie
mij op zondag 26 jullie vanuit de Vughtse kerk hebben meegegeven, stuk voor stuk
vasthechten aan de afrastering van de Nevada Test Site. Op deze manier zijn jullie op
symbolische wijze aanwezig bij onze protesten namens de honderdduizenden slachtoffers die
door de bommen en het delven en het gebruik van uranium zijn gemaakt.
Ik vraag jullie deze dag te bidden voor al
deze slachtoffers, de mismaakte kinderen
van de inheemse volken die geboren worden
en die kort daarna weer sterven;
te bidden voor het Western Shoshone volk
en alle andere inheemse volken op deze
wereld, die beroofd zijn van hun land, hun
cultuur en godsdienst door de
exploitatiezucht van vooral de WestEuropese landen en de V.S. manier van
denken en godsdienst; te bidden voor jullie
zelf, dat je de moed vindt om op zoek te gaan naar een manier van leven, die je terugbrengt
naar de krachten die de Scheppende in ieder mens heeft gelegd om mensen, dieren, planten
en onze goede aarde een toekomst te geven in vrede en heelheid.
In verbondenheid.
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