
          

Etten, juli 2016,

Geachte leden van Gedeputeerde Staten, geachte Statenleden,

Hierbij ontvangt u een collage, gemaakt door twee mensen, geboren uit Nederlandse ouders, opgegroeid in 
Nederland. Deze collage is geïnspireerd op alle feesten die mensen vieren, bijvoorbeeld ook  het Suikerfeest.  De 
collage is gemaakt om aandacht te vragen voor  één feest voor alle mensen  met de aarde.
De collage is  bedoeld een oproep zijn voor  het werken aan het besef dat alle mensen gelijkwaardig zijn geboren 
in alle diversiteit. De provincie heeft zoveel contacten met allerlei maatschappelijke groeperingen dat wij van 
harte u uitnodigen met ons mee te doen, te werken aan besef van gelijkwaardigheid en respect voor alle leven.

Wij hebben dit extra feest “Spiegelfeest” genoemd, omdat ieder in de ander in feite zichzelf kan ontmoeten en 
beter leren kennen. Spiegelfeest is het feest van de ontmoeting .

Kernwoorden voor een beter leven met de Aarde zijn wat ons betreft VREDE, HEELHEID en EENHEID van 
alle leven. Kleuren staan symbool voor deze woorden. Voor Vrede is dat Rood, symbool voor Heelheid is Blauw, 
symbool voor Eenheid is Geel, en Bruin als kleur van de aarde, die ook de blauwe planeet is.
Twee mensen hebben geprobeerd “Suikerfeest” te verbeelden. Vandaar dat ook groen een belangrijke kleur is. 
Groen is de kleur van de profeet Mohamed, maar ook de kleur van de Hemel.

Het idee is alle bestaande feesten en gedenkdagen te verdiepen met de gedachte dat wie feest viert, beseft en 
gedenkt, open staat voor alle feesten en beseft dat het leven waard is om gelijkwaardig gevierd te worden door 
mensen in alle culturen waarbij gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid worden beoefend. Dat de filosofieën over 
leven gedeeld en tezamen bestudeerd kunnen worden, op weg naar wereldwijd besef dat allen broeders en 
zusters zijn met de aarde.  Dat daarbij ruimte is voor alle vormen van gedenken, en dat ieder daar respect voor 
oefent en niemand uitsluit die mee wil doen. Een vrije plek voor iedere onbekende die wil aansluiten.

Vrede, Heelheid en Eenheid zijn waarden die daarbij geoefend worden in de bescheidenheid en stilte van het 
ZIJN.  Als belangrijke data hebben wij 22 maart,  6 april en 22 april gekozen. Maar in feite zijn alle dagen 
geschikt om de ander te zien zoals hij/zij zelf gezien wil zijn, een vrij, autonoom, weldenkend mens, uitnemend!
Bovendien kunnen wij wanneer, we ervoor open staan, voortdurend de vredige schoonheid van de heelheid en 
eenheid in de schepping, de complete natuur, ervaren. 22 en 6 kunnen getallen voor repetitie zijn. We kunnen 
werken aan de groei van dat bewustzijn.

Wij hopen dat deze gedachten ook u inspireren door te gaan uw werk te verbeteren voor herstel van VREDE 
HEELHEID en EENHEID vanuit de provincie, binnen onze gemeenschappen, waar de artikelen uit de grondwet, 
met name artikel één, belangrijk zijn en nooit mogen worden veronachtzaamd. 
Elke provincie krijgt een unieke, eigen collage.  Alle collages passen uitstekend bij elkaar als een overvloedig 
gekleurde diversiteit aan karakters, waarbij niemand gemist kan worden. De collages zouden een duidelijke 
uitnodiging kunnen zijn tot het denken over en werken aan vrede, heelheid en eenheid bij elke ontmoeting. 
Meer over de achtergrond bij het ontstaan van de collages kunt u vinden op de website www.blauwvuur.nu

Democratie gaat in feite niet over gescheidenheid en deelbelangen, maar over welzijn en een veilig huis voor 
ieder met alle leven. Heeft u ideeën of opmerkingen?
Wij staan open voor dialoog en werken aan meningsvorming,
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