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Deze week lezen we in het evangelie een verhaal over twee broers. De ene broer maakte 
een belofte, maar hield zich er niet aan. De andere broer zag er tegen op, maar vond toch 
de moed om aan het werk te gaan. Hoe moedig ben ik zelf eigenlijk als ik ergens tegenop 
zie? Toen ik hier over na liep te denken, zag ik op de kalender dat op 29 september het 
Michaëlsfeest wordt gevierd 
Het feest is gebaseerd op de legende van de aartsengel Michaël die de duivel in de vorm 
van een draak versloeg. Dit verhaal lijkt wel op het verhaal van St. Joris en de draak, 
Hij bracht de moed op om zijn angst voor de dood te overwinnen door te vertrouwen op 
eigen kracht en een hogere macht. 
           Kinderen kunnen zich vaak goed inleven in dit soort drakenverhalen. Zij weten elkaar 
uit te dagen en spelen soms spelletjes die met moed te maken hebben: ‘durf jij dit of durf je 
dat’?  Op die manier leren zij de ‘uiterlijke draken’ bestrijden. 
          Ook voor ons ouderen wil dit feest iets zeggen, het is een feest van durf en moed. 
Michaël spoort ons aan om onze kracht te gebruiken en de moed om onze ‘innerlijk 
draken’, die ieder wel heeft, te bestrijden: angsten, onzekerheid, vooroordelen enz.  
Het Michaëlsfeest wordt gevierd aan het begin van de herfst, wanneer de zon zich terug 
trekt en het vroeg donker wordt. Dat is wel flink wennen na al die zomerse dagen waarop 
we ’s avonds nog lekker buiten konden zitten. Ik ben vast niet de enige die soms wat opziet 
tegen de donkere dagen die gaan komen. Michaël leert ons ook moedig te zijn wanneer er 
een ‘uiterlijke draak’ in ons leven komt.  
Vooral in deze tijd waarin we niet weten hoe de winter zal verlopen kunnen we de hulp van 
Sint Michaël goed gebruiken. Voor ons geen spelletjes van ‘durf je dit of durf je dat?’ maar 
de moed te hebben om vertrouwen te blijven houden en elkaar te helpen, bij te staan en te 
bemoedigen op momenten dat de ander in het donker staat en je hulp nodig heeft! 
                                                                                      Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com 
 
Deze week begint ook de maand Oktober, Rozenkrans maand.  
Na rijp beraad hebben we besloten om de 
Mariavieringen uit te stellen. Maar om Maria te eren 
kun je ook thuis de Rozenkrans en/of het mooie gebed 
van José Simons-Castelein, dat in RdK staat bidden. 
Kees Warmerdam en Ali van Leeuwen 
 
Een fijne Zondag in gezondheid wensen Eva, Jan en Ali 


