
Vrede in je binnen-cirkel, vrede wereldwijd 
 

Iets verkeerds zeggen tegen je broer. Het overkwam 

mij onlangs. Voortkomend uit bezorgdheid was ik 
enthousiast veel te regelend voor hem bezig. Het 

kwam over als belerend….  
Mijn intentie was goed, dus wat kon ik verkeerd 

hebben gedaan? Maar toch, de vrede tussen broer en 
zus, kinderen uit hetzelfde gezin, was verdwenen. 

Die avond herinnerde ik mijn moeder, die wel eens 
zei: ”Ik hoop dat jullie de onderlinge vrede en liefde 

bewaren, ook als ik er niet meer ben”.  
 

Die nacht dacht ik aan onze broeder Franciscus 
“Vrede en goeds aan dit huis”. Alleen mijn ego en 

trots zaten mij nog in de weg…. Vrede help je zo om 
zeep dat bleek maar weer…. Die eerste stap zetten is cruciaal. Dat is de 

vrede van je binnen-cirkel! Daar kunnen we zelf aan werken…. en dat heb 

ik met wat weerstand, pijn en moeite gedaan. ‘Binnen-vrede’ geeft de 
kracht om aan de ‘buiten-vrede’ te werken. Werken aan vrede, zelfs met 

zelf vallen en opstaan.  
 

In de Vredesweek van 17 t/m 24 
september 2022 staan we stil bij 

landen waar geen vrede is. 
Dichtbij in Oekraïne en in veel 

andere landen, waar oorlog en 
onderdrukking het vrije leven van 

mensen onmogelijk maakt. 
Honger en armoede versterken 

de wrede en schrijnende 
situaties!  

‘Generatie Vrede’ is in deze Vredesweek het thema onder het motto:  

‘Generatie Vrede staat op!’ Allerlei mensen dwars door generaties heen 
komen in deze Vredesweek bij elkaar. Zij denken na over wat wij/zij 

kunnen doen om onze solidariteit en verbondenheid te tonen met 
oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. Terwijl we weten dat ‘Vrede, Vrijheid 

en Veiligheid’ een mensenrecht is, zien we dat vele broeders en zusters 
over de hele wereld in nood verkeren. We zijn onmachtig dit tij voor 

iedereen ten goede te keren op korte termijn. We kunnen wel nadenken 
welke kleine daden we kunnen stellen…. richting vrede! Met elkaar kunnen 

we onze vredige krachten bundelen.  
 

Wat fijn dat jij dat al doet. En jij en jij! Ik moest het zelf weer even 
ontdekken in mijn binnen-cirkel. Vrede en alle goeds … voor iedereen, 

wereldwijd!  
 

Angela Twickler ofs 


