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FOCOLAREJOURNAAL 

Rocca di Papa, 16 september 2017 

 

 

De liefde weer ontsteken 

 

 

(inhoud)  

 

1. Opening en groeten 

 - inclusief telefoongesprek  met Colombia (bezoek paus Franciscus) en Sri Lanka (tijdelijk 

focolare) 

2. In gesprek met Maria Voce (Emmaus) en Jesús Morán 

3. Breaking Rays 

 Een internationaal netwerk van communicatoren, weer terug in de schoolbanken… maar nu 

samen. 

4. India: The Rainbow Kids 

 Het inzet van een vrouw om mogelijkheden te bieden daar ze ontbreken. 

5. Wereldburgers worden 

 Jongeren en tieners geven hun tijd voor de ander. 

6. Telefoongesprek met Marilia Marilia uit Brazilië (jongeren in Korea voor de vrede) 

7. Filippijnen: de droom van Serafin 

Een droom gaat in rook op en een vredeswerker wordt geboren. 

8. Turkije: de Mariapoli ontmoet Patriarch Bartholomeus 

9. Nigeria: Mariapoli’s in Lagos en Abuja 

Vergeving en dialoog, de ware wapens voor de eenheid en de vrede in het land. 

10. Italië: Familie zijn in het digitale tijdperk 

 Hoe omgaan met de technologie…. in huis. 

11. Roberto Cipollone – Ciro, ambachtsman en kunstenaar 

 Leven, betekenis en schoonheid geven aan afvalmateriaal. 

12. De liefde weer ontsteken 

In een telefoongesprek nodigt Chiara Lubich de leden van de focolarebeweging uit om de 

essentie van het charisma van de eenheid terug te vinden: de liefde. (Uit het Collegamento van 

9 oktober 1986). 

13. Aflsuiting 
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1. OPENING EN GROETEN  

 

 (applaus)  

Angela Mammana:  Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond allemaal 

Simone Santoro: Welkom! Een groet aan heel de wereld, aan allen die verbonden zijn.  

Angela: Wij zijn Angela en Simone, we zijn vijf jaar getrouwd, we komen oorspronkelijk uit 

Sicilië, maar wonen nu in Rome…en we wilden speciaal alle Sicilianen in de wereld groeten. 

Simone (speelt een mondharp): Benedica a vossia! 

Angela: In dialect wil dat zeggen: ik zegen jullie! In het dagelijks leven ben ik psycholoog en 

Simone is natuurkundige. 

Simone: Het was echt een verassing voor ons om het focolarejournaal te presenteren, maar 

we zijn blij om hier te zijn. 

 

Angela: Ja, We beginnen gelijk met onze reis door de wereld en we zijn in contact met Sandri 

uit Colombia. Ben je er? 

Sandri Solano: Ja ik ben er, ciao allemaal! 

Angela: Ciao! 

Simone: Ciao Sandri! 

Sandri: Ciao Simone!  

Simone: Bij jullie is het zes uur in de ochtend… heb je al een kopje koffie op?  

Sandri: Een heerlijk kopje koffie! 

Simone: Heel goed. We weten dat paus Franciscus kortgeleden is vertrokken uit Colombia. 

Zijn reis markeert hopelijk het definitieve einde van een meer dan 50 jaar durende 

burgeroorlog, met honderd duizenden doden en meer dan zeven miljoen ontheemden en veel 

lijden. Kun jij daar iets over vertellen, Sandri? 

 

Sandri Solano: Ik kan je zeggen dat onze dagen met Paus Franciscus een heel grote genade zijn 

geweest, vooral omdat hij niet alleen met ons sprak, zoals hij vaak doet met zijn gebaren, zijn 

glimlach en zijn nederigheid, maar omdat zijn woorden voor ons vol hoop waren. 

Het sterkste moment was zeker in Villavicencio omdat hij ons hart daar echt ontwapend 

heeft, ten opzichte van dit conflict, dat wij op dit moment doormaken. Hij heeft ons 

uitgenodigd de eerste stap te zetten, maar het is dan ook nu aan ons om die volgende stappen 

te zetten. Hij heeft ons doen inzien dat we de vrede met anderen een voor een opbouwen, wij 

in onze gezinnen, of daar waar we zijn, omdat dit geen politieke kwestie is, maar iets dat ons 

allemaal aangaat. En wij, kinderen van Chiara, nemen de uitdaging aan en we dragen zijn 

woorden uit in het opbouwen van vrede voor Colombia. 

Angela: Bedankt Sandri! Samen met jullie willen ook wij de vrede opbouwen! 
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Nu gaan we naar Sri Lanka, in de Indische Oceaan. 

 

Simone: Ciao Hugo, ben je er?  

Hugo Gómez: Ciao allemaal, ik hoor je  

Simone: Ciao Hugo, jij bent Spanjaard, maar wat doe je daar In Sri Lanka, kun je daar iets over 

vertellen? 

Hugo Gómez: Zoals je zei zijn wij in Sri Lanka een groot eiland, ten zuiden van India, waar de 

meerderheid boeddhist is en 40% jongeren. 

Ik heb besloten om in plaats van de vakantie naar hier te komen voor een tijdelijk focolare, 

samen met Tita uit Brazilië, Catherina uit Maleisië, Jay uit de Filippijnen en Marilu uit Italië. 

We zijn hier met veel liefde ontvangen in een mooi appartement dat ons ter beschikking is 

gesteld met de steun van de mensen die ons Ideaal delen. 

Na 30 jaar burgeroorlog is het Sri Lanka gelukt om op te krabbelen en het heeft nu één van de 

eerste economieën van Zuid-Azië. Maar de oorlog is pas 9 jaar geleden afgelopen en er is nog 

veel verzoening nodig al is er een grote dorst naar broederschap. 

We hebben onder andere vier middelbare scholen bezocht in Colombo, de hoofdstad en aan 

350 tieners van 17-18 jaar van verschillende godsdiensten hebben we een boodschap 

gepresenteerd dat een verenigde wereld mogelijk is. Morgen houden we een 

jongerenontmoeting waar we de jongeren zullen uitnodigen voor het Genfest 2018 in Manila 

in de hoop dat Sri Lanka deze keer ook aanwezig zal zijn. Ook de volgende week zullen we 

jongeren uitnodigen, maar dan in andere steden. 

Simone: Bedankt Hugo, 

Hugo: We zijn blij dat we voor de eerste keer verbonden zijn met een kleine groep 

vertegenwoordigers van heel de gemeenschap van Sri Lanka. We groeten jullie in het 

Singalees. 

Allemaal: Ayubowan! 

Simone: Bedankt Hugo, bedankt allemaal, een heel hartelijke groet aan heel de gemeenschap 

van Colombo. Denk je eens in dat er in meer dan 40 steden in de wereld deze tijdelijke 

focolares zijn. 

 

Angela: En we groeten ook onze vrienden hier in de zaal. Er is een groep uit Lazio, waar zijn 

jullie? en dan zijn er ook 61 vertegenwoordigers aanwezig die hun jaarlijkse ontmoeting 

beginnen. Laten we kijken of we iemand kunnen leren kennen. 

Simone: Ja dat kunnen we doen. Als je het goed vind ga ik naar de jongere kant. Wie zullen we 

vragen? Kun je even opstaan?  

Noreen: ja hoor 
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Simone: Sorry dat ik je aanspreek met je, … Kun je iets zeggen? Wie ben je? Waar kom je 

vandaan? Een groet in jouw taal? 

Noreen: Ik ben Noreen, ik kom uit Schotland en woon op dit moment in Engeland in Welwyn 

Garden City, maar ik bereid me voor om binnenkort te vertrekken naar Australië. Hi to 

everybody! 

Simone: Thank you 

 

Angela: Heel goed, bedankt! We gaan door met de verassingen, misschien kan ik ook hier 

iemand leren kennen? Ciao, en wie ben jij? Kun je ons twee woorden over jezelf vertellen, of 

een groet… Waar kom je vandaan? 

Glauco: Ik kom uit Udine in Italië, en ik woon sinds twee jaar in Thailand. (Groet in het Thais) 

Angela: Heel mooi, bedankt. 

Zoals jullie kunnen zien hebben we een heel originele, multiculturele zaal…, ze zijn hier voor 

een ontmoeting die twee weken zal duren, die vandaag begint. 

 

 

2. IN GESPREK MET MARIA VOCE (EMMAUS) EN JESUS MORAN 

 

Simone: Hier bij ons zijn er ook Emmaus en Jesùs. Ciao Emmaus! Emmaus wil je ons 

iets zeggen? 

Emmaus. Misschien iets over het waarom van deze ontmoeting. Eerst een heel 

speciale groet aan iedereen die naar ons luistert vanuit de hele wereld of die ons vanuit de 

hele wereld ook ziet. 

Jullie weten dat we hier al een tijdje gewerkt hebben aan een herverdeling, om het zo 

te zeggen, van het Werk van Maria in de wereld. Deze "nieuwe ordening", die in eerste 

instantie een onmogelijke taak leek en ook veel twijfels opriep, waarvan sommige er nog 

steeds zijn, maar die langzaamaan worden ze opgelost ... Er werd gezegd: "Het is dwaasheid! 

Maar hoe kun je überhaupt een blik hebben over zo'n groot gebied? Of, "Hoe verplaats je een 

focolare dat tot nu toe ergens is geweest naar een andere plek? Problemen om werk te 

vinden, aanpassingsproblemen, hoe kan je dat nou doen? Het is onmogelijk!" 

Maar tegelijkertijd met “het is onmogelijk”, voelden we dat God het ons vroeg, we 

voelden dat de Heilige Geest ons inspireerde om deze veranderingen te maken. En de 

vruchten die we nu zien, bewijzen ons dat het waar was dat God het ons vroeg, … Vruchten, 

want we zien dat er heel veel leven is overal in de wereld, een nieuw leiderschap, iedereen zet 

zich in, de Mariapoli’s hebben zich vermenigvuldigd, zij worden gedragen door de lokale 

gemeenschappen die mij persoonlijk schrijven om de vreugde uit te drukken van deze 

ervaring die ze hebben beleefd, de vruchten die ze hebben ervaren. 
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Dus we danken God voor al dit leven. Er is meer creativiteit, meer personen die het 

voortouw nemen, meer betrokkenheid van iedereen, meer leven! En dat is wat we willen: het 

leven. 

En dit komt des te meer naar voren op dit moment nu de gedelegeerden van het Werk 

van de vijf continenten hier zijn, om welke reden? Nu zijn ze hier en genieten we van deze 

vruchten, maar zij, samen met heel het Centrum van het Werk, zijn als het ware het hart dat 

heel het lichaam gevoed, gesteund en geholpen heeft om deze weg van de "nieuwe ordening" 

te gaan, deze herverdeling van de Werk in heel de wereld. 

En dit hart is nu hier op het Centrum helemaal verenigd, en het is allemaal één hart, 

het zijn niet twee harten. Zowel degenen die hier op het Centrum werkzaam zijn als degenen 

die afkomstig zijn uit verschillende zones, vormen dit ene hart, en in deze 15 dagen dat we 

hier bijelkaar zijn willen ze echt een ervaring van universaliteit beleven, dat wil zeggen, de 

ervaring van elkaar dieper te leren kennen, werkelijk binnen te gaan in elkaars realiteit en je 

die eigen maken met een liefde die weet de ander te bevatten, die weet je eigen stukje te 

vergeten en te kijken naar het geheel, wat uiteindelijk zal leiden tot een hernieuwd bewustzijn 

dat het Werk in zijn geheel van iedereen is. 

Dus dan zal iedereen als hij weer op de plaats is waar hij vandaan komt - of misschien 

ergens anders, omdat het in de tussentijd weer veranderd is, omdat de "nieuwe ordening" 

nog verder gaat – dan zal hij of zij terug keren met deze nieuwe ziel en hij zal ook aan de hele 

familie van Chiara deze globale visie brengen – om zo te zeggen –, van het Werk dat in zijn 

geheel van iedereen is, zodat niemand kan zeggen: "Dit stuk hoort niet bij mij". En dat lijkt mij 

iets heel moois. 

En op deze weg - wat natuurlijk een weg van eenheid is, dus niet een weg die altijd 

vanzelfsprekend en gemakkelijk is - op deze weg is het Maria die ons begeleid, onze 

meesteres, Maria, die we dit jaar bijzonder in ogenschouw willen nemen, Maria aan wie we 

dit hele jaar wijden. Maria is de moeder van die “Jezus in het midden” die de vrucht is van het 

Charisma op elk punt van de wereld waar het charisma wordt geleefd. 

Dus ik denk dat het bijzonder mooi is dat we op dit moment, nu we allemaal bij elkaar: 

zowel het “hart” - zoals we eerder hebben gezegd, dit hart dat bestaat uit deze twee delen die 

samen komen - als alle ledematen van het Werk verspreid over de hele wereld, samen deze 

inzet op ons te nemen: om dit jaar beter Maria te willen leren kennen, vooral omdat we haar 

willen herleven, opdat op elk punt waar we zijn, elke persoon die ons ontmoet een 

moederhart mag vinden, een hart dat weet te begrijpen, weet te wachten, dat weet geduld te 

hebben, goed te luisteren, dat weet te ondersteunen op de weg die iedereen gaat. 

Dus van nu af is er niemand die kan zeggen: “Dat gaat mij niet aan” Nee! Allemaal 

samen, daar waar we zijn, dit moederhart zijn voor iedereen die we tegenkomen, om onze 

bijdrage te leveren aan de realisatie van de éne menselijke familie, die uit broers en zussen 
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bestaat, van die buitengewone werkelijkheid waarvan Jezus droomde en wij met Hem en dat 

willen we samen bereiken: "Opdat allen één zijn!" Dit is de diepste betekenis van deze 

bijeenkomst en ook de manier om jullie allemaal die naar ons luisteren erbij te betrekken en 

te zeggen: "We leven het samen." Dank je wel. 

 

Angela: Bedankt, Emmaus, dank je! Jesús, misschien kun jij al iets vertellen over de 

onderwerpen jullie in het bijzonder zullen behandelen? 

Jesús: Ja. Laten we zeggen dat we na drie jaar van ons mandaat, dat zes jaar duurt, nu 

op de helft zijn en dat we ons ons een aantal vragen zouden moeten stellen, bijvoorbeeld: hoe 

communiceren we dit geweldige geschenk van het ideaal van de eenheid? Of ook: hoe is onze 

concrete inzet op alle niveaus: op kerkelijk, sociaal, burgerlijk niveau? De dialogen? We willen 

in het bijzonder dit jaar dat we de 500 jaar van de reformatie vieren - de oecumenische 

dialoog overwegen; maar niet alleen deze ook de andere dialogen. 

Dit zijn belangrijke vragen, want achter elk van hen is er een wereld van het leven, van 

reflectie; dus we zullen nadenken, vergaderen, in groepen werken om te zien hoe we de 

komende drie jaar verder kunnen gaan. 

 

Angela: Heel mooi, bedankt Jesús, bedankt Emmaus! 

 Emmaus: Jullie bedankt! bedankt! 

Angela: Jullie houden ons op de hoogte, he! Nu gaan we weer verder. Jullie weten dat 

jullie ons kunnen schrijven via Facebook, WhatsApp en mail op de aangegeven adressen: mail: 

collegamentoch@focolare.org . Of WhatsApp: +393428730175. Of de site van Facebook: 

www.facebook.com/CollegamentoCH/. 

 

 

3. BREAKING RAYS 

 

Simone: Het focolarejournaal is een idee van Chiara (Lubich) geweest in 1980 om de 

familie bij elkaar te brengen die verspreid is over de hele wereld en om "vreugde, verdriet, 

hoop" te delen, getuigenissen, en nog veel meer. 

Angela: We doen dit ook vandaag met nieuws uit verschillende landen. 

In juli was er een internationale workshop in Rome voor diegenen die video’s maken 

en die van nu af aan mee zullen werken aan het focolarejournaal. Laten we de beelden zien. 

 

mailto:collegamentoch@focolare.org
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Tekst: Castel Gandolfo, Italië, 28 juni  - 7 juli 2017 

Vera: Breaking Rays geeft inspiratie  

Marcello: is globaal 

Viki: hard werken  

Zain: machtig en verrijkend 

Trixie: begin van iets nieuws 

Rober: groei 

Marcello: veel kennis en …. familie 

muziek en tekst: 22 communicatoren uit 10 landen   -   Leer je verhaal te vertellen 

Zain, New Delhi, India: Na 10 jaar werken in de media-industrie ga je weer terug naar 

school en leer je nieuwe technieken en technologie, en ook hoe je datgene waar je in gelooft in 

je vakgebied kunt integreren..  

(tekst: 10 dagen om talenten en ervaringen te delen / Interactieve lessen en 

workshops…/ Met experts in verschillende aspecten van de mediaproductie. / Focus op: visueel 

vertellen en interviews afnemen / … verlichting en compositie …/ … geluid …/ en montage / en 

in teamverband werken aan reële projecten 

Patricia, Rio de Janeiro, Brazilië: We hebben al onze talenten en wat we weten van ons 

beroep kunnen gebruiken, maar het was een uitwisseling tussen gelijken, om samen te groeien 

op het gebied van communicatie.  

tekst: Een stap vooruit in de groei van het Focolarejournaal / De opbouw van een 

netwerk van communicatoren met passie voor hun werk en  / …. voor het Ideaal van een 

verenigde wereld. 

Luc, Bujumbura, Burundi: Het is een ervaring die we moeten doorgeven aan anderen 

om de verenigde wereld waarop we ons richten te bereiken  

Viki, Monaco, Germania: Ja, dat het kan! Onafhankelijk van welk niveau je 

professioneel hebt, is het mogelijk om een netwerk op te bouwen, waar ieder zijn deel aan 

bijdraagt. Alleen zo kan er iets groots en geniaals ontstaan.  

(Logo Breaking Rays e UE) 

 

4. INDIA: THE RAINBOW KIDS 

 

Angela: Nu zullen we één van de eerste vruchten van deze workshop zien. Hij is 

gemaakt door Marcelo Vaz in Mumbay, India, een metropool met 21 miljoen inwoners. Het is 

het verhaal van de “Rainbow kids” de kinderen van de regenboog. 

 

Tekst: Rainbow Kids - Mumbai, India 

Tekst: Het begin: 
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Patricia Furtado, onderwijzeres / stichteres: Alles is begonnen met een kind dat Sunny 

heette. (…) Hij had een mobieltje gestolen van ongeveer 45 – 50 duizend roepies en verkocht 

het voor 60 of 100 roepies. (…) Dus heb ik hem opgezocht en ik realiseerde me dat hij honger 

had. Hij had geen vader en zijn moeder was hertrouwd en de tweede man was niet zo blij met 

hem. Hij kreeg geen eten, dus de beste oplossing was te gaan stelen en zorgen dat je iets te 

eten krijgt. Ik zei hem: “Sunny kom je? We gaan een voetbalwedstrijd spelen. We geven je 

schoenen en wat je nodig hebt.” Hij is gekomen samen met een hele groep jongens uit de 

krottenwijk. Zijn moeder wist dat Sunny nu een groep vrienden had die hem meenamen om te 

spelen en als hij honger had kon hij naar hen toegaan, dan zouden ze hun eten met hem delen, 

en Sunny hield op met stelen.  

Tekst: De naam 

Patricia: Elke sloppenwijk staat bekend met een naam die ze liever niet horen. Als ze 

dicht bij de markt woonden, waren het de ‘fruitdieven’. Als ze dicht bij de zee woonden waren 

het de ‘autoslopers of ‘mobieltjesdieven’; die aan de andere kant woonden waren de 

‘inbrekers’, hun ouders stelen om te overleven (…) De kinderen wilden niet zo genoemd 

worden, dus ik dacht: “We geven ze een kleur”. De regenboog is het mooiste. Dus ik heb ze de 

“de blauwe jongens” genoemd. En degenen die inbraken – de ouders laten de kinderen door de 

ramen naar binnen gaan om de deur open te maken – ik noemde hen de oranje jongens; als ik 

ze dan bij hun kleur riep, oooh… daar genoten ze van! Ze kwamen allemaal samen als een 

grote regenboog en speelden samen als broers en zussen.  

Tekst: Naar school gaan 

Patricia: We hebben gemerkt dat enkelen niet naar school gingen. Daarom hebben we 

hen gezegd dat als ze deel wilden uitmaken van het Regenboogteam, ze naar school moesten. 

Ik heb hen gezegd: “Jullie ouders zijn schoonmakers. Jullie kunnen hogerop komen, alles wat je 

kunt bedenken is mogelijk. Als jij graag wil leren, zal ik je graag helpen.” Dus begonnen ze naar 

school te gaan. Ik ging bij die scholen langs om er achter te komen of ze er regelmatig 

heengingen: ze lieten me hun rapport zien en dan gaf ik hen een cadeautje: een bal, een T-

shirt, als aanmoediging... 

Er zijn verschillende parochies waar ik altijd welkom ben om te oefenen voor de 

wedstrijden, met de jongens en de meisjes… Ik had geen geld nodig. Ik had mensen nodig die 

zich willen inzetten en helpen.  

Tekst: De helpers 

Patricia: Veel welgestelde families geven me schoenen en T-shirts, veel sokken, die geef 

ik dan aan hen. 

Sanosh Dongre, student / voetbalspeler (in het Engels): Mijn ouders werken in de bouw.  

Toen kwam Patsy Mom. Ze heeft me naar school gebracht. Toen vroeg ze: “Hou je van 

voetbal?”, ik zei ja. Ze heeft me een T-shirt en een nieuwe shorts gegeven. 
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Sunita Bist, student / psychotherapeute: Ik ben naar de Sint-Jozefschool gegaan om 

toegelaten te worden. Ze vroegen me een essay te schrijven maar ik wist niet hoe ik dat moest 

doen en ze hebben me afgewezen en gezegd dat ik na drie dagen terug kon komen. Ik heb veel 

gebeden “ik wil studeren, ik wil iets doen in het leven” en na drie dagen ging ik weer, maar ik 

werd opnieuw afgewezen en ik bad weer. Toen kwam onverwachts mijn engel Patsy Mom en 

zei: “Vandaag zal het lukken”. En zo was het, ik kon komen. 

Gyaneshwar Kamble, student / cricketer (in het Engels): Patsy heeft ons geholpen om 

een bankrekening te openen. Moeder wilde haar vingerafdruk gebruiken om te tekenen, maar 

dat was niet geldig. Je moet ondertekenen. Ik heb haar geleerd om haar handtekening te 

zetten en de rekening te openen. Ik help haar met haar rekening.  

Lalita Bist: Alles wat we zeggen over Patsy is te weinig, want zij is een engel van God. 

Zij verandert de kinderen en ze probeert ervoor te zorgen dat ze hun moeilijkheden 

overwinnen.  

Gyaneshwar Kamble:  Ik wil cricketspeler worden. 

Sunita Bist : ik ben van plan accountant te worden. 

Santosh Dongre: Mijn droom is om voetballer te worden en trainer. 

Lalita Bist : Ik denk dat fysiotherapie iets goeds is en dus heb ik dat gekozen. 

Patricia: Ik zeg tegen de kinderen: “Als God je een talent gegeven heeft, deel het dan en 

benut het maximaal”. Dit maakt de kinderen heel blij. Geloof me – ze zullen iets goeds doen 

overal waar ze gaan. Ze hebben dit geluk ervaren en ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook de 

anderen toewensen en het om zich heen verspreiden.  

Tekst 

Patricia Furtado, nationale ex-Hockey speelster en lerares, heeft samen met de 

Focolarebeweging - waarvan ze deel uitmaakt - sinds 17 jaar veel kinderen en gezinnen 

benaderd en hen hoop op een positieve toekomst gegeven.  

Tekst: Rainbow Kids -  Mumbai, India 

 

Simone: Bedankt Patsi voor dit prachtige verhaal en bedankt ook Marcello, die het ons 

heeft verteld. 

 

Ondertussen willen we jullie een bericht voorlezen uit Myanmar. Het luidt: "Voor de 

eerste keer kan de gemeenschap van Myanmar het focolarejournaal live volgen. We zijn hier 

met 15 en we voelen dat ons hart zich breder maakt op de maat van de wereld. " 

We goeten hen! Ciao! 
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5. WERELDBURGERS WORDEN 

 

Angela: Werkkamp “Hombre Mundo” en jongerencampus, meer dan zesduizend 

jongeren en tieners, samen met gezinnen als die van de onze in Rome, en vele anderen 

hebben de mouwen opgestroopt om in de periferieën van vele steden verloederde 

(gedegradeerde) omgevingen schoon te maken, samen met de tieners ter plaatse en in 

samenwerking met de plaatselijke verenigingen. 

Een ervaring die zich buitenverwachting heeft vermenigvuldigd. We gaan er naar kijken 

 

Speaker: Werkkampen, workshops, zomerkampen: Verspreid over drie maanden 

krijgen jongeren en tieners in verschillende delen van de wereld de tijd en ruimte om: hun 

steden om te vormen, vooroordelen en angsten te overwinnen, hun persoonlijke relatie met 

God te voeden ... 

Hier een paar voorbeelden. 

Periferieën en afbraakwijken in verschillende Italiaanse steden, zowel in Rome als in 

Siracusa, trokken tientallen jongeren. 

 

George Nakhala, Siria: Het is mooi, de interesse voor deze buurt... (...) Het is mooi, dit 

aan de ander denken, dat waardeer ik.  

Speaker: In Warrenton, Zuid-Afrika, hebben 43 jongeren afval langs de straten van de 

stad verzameld. Wat hen motiveerde was het belang van de gemeenschap, de waarde van 

harmonie, de rijkdom van de verschillen, ook de etnische. 

Papa Francesco, Angelus 23 luglio 2017, Piazza San Pietro, Città del Vaticano: Mijn 

gedachten en aanmoediging gaan naar de tieners die deelnemen aan het project "Cantiere 

Hombre Mundo", die zich inzetten om van de vreugde van het Evangelie te getuigen in de 

meest achtergestelde periferieën van de verschillende continenten. 

Speaker: De werkkampen “Hombre Mundo” (wereldmens) hebben 6000 jongens 

bijelkaar gebracht in 53 steden van 49 landen, Afrika, het Midden-Oosten, Noord-en Zuid-

Amerika. Sommige werkkampen waren internationaal zoals die in Polen, Servië en Kroatië 

Gleb, Russia: … We zijn hier bijelkaar uit verschillende steden van Rusland die ver uit 

elkaar liggen, ook dit is een stap naar de eenheid, zowel in ons land als in de wereld… 

Valora, Venezuela: Wat mij heeft getroffen is, toen bij het uitwisselen van ervaringen 

een meisje uit het Heilige Land (...) ons zei: ik weet dat er oorlog is in mijn land, maar ik besef 

nu dat er ook in andere delen van de wereld politieke oorlogen en conflicten zijn, zoals in 

Venezuela; en wij uit Libanon, het Heilig Land en Jordanië hebben het initiatief genomen om 

iets bij elkaar te leggen en aan Venezuela te geven. 
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 Simone: Een applaus hiervoor! 

 

 

6. TELEFOONGESPREK MET MARILIA UIT BRAZILIË (JONGEREN IN KOREA VOOR DE VREDE) 

 

Simone: Marilia, een meisje uit San Paolo in Brazilië vertelt ons over haar bijzondere ervaring in 

Korea. We gaan er naar luisteren: 

Marília: Hallo, ik ben Marilia, een Braziliaanse gen.  

In augustus heeft de kardinaal me uitgenodigd om deel te nemen aan een 

wereldbedevaart voor de vrede, in Zuid-Korea. Het was een mooie gelegenheid om samen met 

de Kerk te bidden voor de eenheid. 

In deze week hebben we in de gedemilitariseerde zone aan de grens tussen Zuid- en 

Noord-Korea geleefd. Er waren meer dan 15 landen vertegenwoordigd waaronder Syrië, Irak, 

Cambodja.  

Ook al was ik de enige deelnemer van de focolarebeweging, toch was het thema de 

eenheid van de volkeren. 

Nu weer terug in mijn land is de werkelijkheid van heel Korea, ook de mijne en leef ik en 

bied ik alles wat ik doe aan voor de opbouw van een verenigde wereld. 

Alle eenheid (Applausi) 

 Simone: Bedankt Marilia. De inzet voor de vrede, daar willen we allemaal onze 

schouders onder zetten. 

 

7. FILIPPIJNEN: DE DROOM VAN SERAFIN 

 

 Angela: Enkele dagen geleden hebben we nog eens 11 september 2001 herdacht en de 

aanval op de Twin Towers in New York. Serafin Arviola uit Manila was die dag juist daar. Hij 

verteld hoe zijn leven veranderd is. 

 

Serafin Arviola, direttore, Community Partnership and Extension Office (CPEO): Ik ben 

Serafin Arviola. Dit is de “Philippine Normal University”. Ik werk hier als hoofddocent in 

geschiedenis en pedagogiek. 

Als kind droomde ik ervan mijn familie te helpen, mezelf te helpen. 

Ik wilde naar Amerika gaan en rijk worden zoals onze buurman. Een manier om rijk te 

worden was studeren, maar die kans had ik niet.  

Ik werkte als vuilnisman en later verkocht ik vleesbroodjes en citroenen op de markt. 

Maar het leek dat het leven me niet gunstig gezind was en toen ik mijn zaakje op de 

markt verloor, bracht mijn grootmoeder me naar Bukas Palad, een sociaal centrum dat de 
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armen helpt. Ik herinner me die dag dat ik tegen een van de staf zei: “Ja, ik wil geld verdienen, 

ik wil mijn grootmoeder helpen, maar ik doe van alles, omdat ik wil studeren ". 

Ik ben summa cum laude afgestudeerd in Sociale Wetenschappen en heb dat niet 

alleen gedaan voor mijn familie en voor mezelf, maar ook uit ambitie om misschien naar 

Amerika te gaan en rijk te worden. 

Ik werd uitgenodigd in New York door de Verenigde Naties om te spreken over 

“Empowerment van jongeren en vredesopvoeding” hier in de Filippijnen. Die middag 

ontmoette ik een Filipijnse die me zei: “Als je hier zou willen werken, kunnen we elkaar morgen 

ontmoeten in het World Trade Center”. Mijn hart sloeg over van vreugde, eindelijk. Al de 

eerste dag in de Verenigde Staten had ik iemand ontmoet en ik dacht dat God de weg voor mij 

opende.  

De volgende dag ging ik naar het World Trade Center. Ik zag hoe het vliegtuig het 

World Trade Center raakte. Ik zag mensen uit de ramen springen, ik zag de ramp en ik zei 

tegen mezelf: Ik geloof dat God me iets wil zeggen”.  

Voordat ik naar de VS ging, was ik mijn scriptie aan het afronden over vredesopvoeding 

in de conflictgebieden in Mindanao. Maar in de VS wilde ik daar niet aan denken vanwege een 

intern probleem van mijn kant betreffende de kwesties van de moslims. Maar in die dagen dat 

ik daar was in de VS, zei ik mezelf dat de belangrijkste reden om terug te keren naar de 

Filippijnen was, om naar Mindanao te gaan om de moslims echt te begrijpen; deze persoon, 

deze persoon die anders… is vanuit mijn gezichtspunt. 

Na drie maanden heb ik mijn scriptie af, heb ik die verdedigd en ben ik cum laude 

geslaagd. Het resultaat van deze scriptie is een strategie van conflictoplossing midden in de 

oorlog. 

Ik ben in verschillende landen uitgenodigd om te spreken over mijn ervaring in 

Mindanao en tegelijkertijd mijn gedachten te geven over de aanslag op het World Trade 

Center. 

Ik heb een aantal niet-gelovige studenten, anderen die conservatief katholiek zijn en 

een student is moslim. Er was een bepaalde vijandigheid in de klas, maar na een semester zijn 

ze vrienden want wat van belang is hier op de universiteit is hoe ze met elkaar omgaan, de 

empathie. 

Nu ben ik heel blij met mijn leven, ik voel me verwezenlijkt met al deze zegeningen, en 

heb de overtuiging dat ik van nut ben hier in de Filippijnen als leraar en als vredeschepper, 

door andere mensen aan te moedigen om iemand te zijn die verandering teweeg brengt.  

Toen ik kind was, had ik een andere droom, maar God heeft me deze kans gegeven om 

echt leraar van leraren te worden. 

Slottekst  
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Het “op de gemeenschap gebaseerde Vredes Opbouw Programma” van Serafin Arviola 

werd in zeven landen van Azië gebruikt. Op dit moment reist hij door heel Azië en leidt hij 

workshops voor de UNESCO en het “Global Citizen Education program”.  

Simone: Bedankt Serafin, dat je deze ervaring met ons gedeeld hebt. 

 

8. TURKIJE: DE MARIAPOLI ONTMOET PATRIARCH BARTHOLOMEUS 

 

Simone: Nu gaan we het hebben over de Mariapoli’s Er zijn er in deze maanden veel 

gehouden. Over twee ervan, waar we beelden van hebben ontvangen, willen we in het 

bijzonder iets vertellen. De eerste is Turkije. Een zeventigtal mensen uit verschillende steden, 

van verschillende rites, overtuigingen en talen hebben zich verzameld voor de Mariapoli op 

het eiland Buyukada en reizen per boot naar het eiland Halki, naar het Orthodoxe Seminarie, 

waar de Oecumenische Patriarch Bartholomeus hen had uitgenodigd. Hij wilde met iedereen 

de 50ste verjaardag vieren van de eerste ontmoeting tussen Chiara en Patriarch Athenagoras 

van 13 juni 1967. 

 

S.S. Patriarch Bartolomeo I: De één was een man, de ander was een vrouw; de één van 

de clerus, de ander een leek, de één uit het oosten de ander uit het westen, de één Griek de 

ander Italiaanse. Ze wilden met heel hun hart de eenheid van de verdeelde Kerk. 

 

 

9. NIGERIA: MARIAPOLI DI LAGOS E ABUJA 

 

 Simone: nu gaan we naar Nigeria, waar er twee Mariapoli’s zijn gehouden: in Lagos en 

in Abuja. 

 

Speaker: Met een bevolking van 186 miljoen inwoners is Nigeria één van de meest 

bevolkte landen van Afrika. Vaak zien we in het nieuws alleen problemen en tragedies, maar 

soms zijn het kleine dingen die verandering teweeg kunnen brengen.  

Dat is het geval bij de twee Mariapolis in Nigeria die door de lokale gemeenschappen 

van de Focolarebeweging in Lagos en Abuja werden voorbereid.  

In een land dat een van de hoogste aantal jongeren heeft in de wereld, is het niet te 

verwonderen dat 80% van de deelnemers aan de Mariapolis van Lagos jongeren waren. In de 

indrukken spreken ze van vergeving en dialoog onder stammen en tussen moslims en 

christenen. 
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Er waren 300 deelnemers in de Mariapolis vlak bij de hoofdstad Abuja. 30 kwamen er 

uit de stad Maidiguri; waar de militaire moslimgroep Boko Haram een bolwerk heeft. De 

bisschop van Maiduguri wilde dat ze daar zouden zijn, overtuigd dat het Ideaal van de eenheid 

een vitale bijdrage kan leveren aan de regio. 

Velen die voor de eerste keer kwamen zagen verassingen in het traditionele leven. 

Mannen koken in de keuken of aan de afwas – traditioneel zijn dat werken die alleen maar 

door vrouwen worden gedaan.  

Een vrouw die tegen haar zin naar de Mariapolis was gekomen vertelde over het 

moment dat alles voor haar veranderde: 

Vrouw: Ik zag een oude man die mijn grootvader had kunnen zijn de tafel afruimen en 

dat heeft heel mijn manier van denken veranderd. Ik heb liefde gezien. Ik ben echt blij om hier 

te zijn. 

Speaker: In een cultuur waarin van kinderen verwacht wordt dat ze stil zijn in de 

aanwezigheid van ouderen, was het voor enkelen verrassend te zien dat ze aangemoedigd 

werden om te spreken. 

Maya (meisje): Gisteren toen we aan het spelen waren, gaf iemand me een duw en ik 

ben gevallen. Ze heeft “sorry” gezegd en ik heb haar vergeven. 

Speaker: De ervaring van Maya heeft het hart geopend van een iemand uit Maiduguri 

wiens vader gedood werd door Boko Haram. 

Uomo: Ik keek naar Maya. Maya is een klein meisje. Dus als Maya kan vergeven, 

betekent dat dat ook ik kan vergeven. 

Speaker: Vergeving en dialoog: twee sleutelwoorden die naar voren kwamen in beide 

Mariapolis, en die weer thuis in praktijk zullen worden gebracht. 

 

10. ITALIË: FAMILIE ZIJN IN HET DIGITALE TIJDPERK 

 

Angela: Chiara is Italiaanse en David komt uit Schotland. Ze wonen in Ariccia, hier in de buurt. 

We wilden hun gezin leren kennen. 

 

David Bell, Logistic Manager / Parent (in het Engels):  

Ik kom uit Schotland, maar woon nu hier in Italië omdat ik getrouwd ben met Chiara. We wonen 

hier in Ariccia. 
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Chiara Bell, lerares/ Parent (in het Engels): Ik heb David in 1999 leren kennen, toen ik in Groot-

Brittannië was om Engels te leren. Op een gegeven moment had ik zin in vakantie en ben ik naar 

de Mariapoli gegaan.  

Ik zei tegen God: “Vandaag kies ik de activiteit die me het minst aantrekt en geef jij me in ruil 

daarvoor een geschenk”.  

Ik heb me opgegeven voor een lange bergwandeling.  

David: We hebben elkaar leren kennen tijdens een bergwandeling.  

Chiara: We begonnen een gesprek aan het begin van de wandeling, we gingen de berg op en af 

zonder dat ik het in de gaten had. Toen we beneden aankwamen… was ik helemaal verliefd op 

die jongen.  

 

David: Ik denk dat de lange wandeling ook het huwelijk betreft; dat met de klimpartijen de 

rugzak mettertijd zwaarder wordt. …  

Chiara: We zijn getrouwd in 2002, onze eerste zoon Alexander wordt 13 in september. Hij is 

technisch, maakt allerlei dingen en is heel creatief.  

Dan is er Daniel van 11. Ik heb geen foto van hem zonder een buil hier, daar of daar. Hij lijkt wel 

een… stuntman.  

Dan is er Matilde van 5, ze is een artieste, en maakt prachtige tekeningen.  

Soms zeggen de mensen dat we de familie van de Mulino Bianco lijken, dat is een Italiaans 

merk, in de reclames laten ze een ideaalgezin zien, waar alles lieflijk, schattig en koddig is, … 

maar ik hou er niet zo van als ze dat zeggen omdat het helemaal niet waar is. Het is niet zo. 

David: Er is een hele reeks uitdagingen, van een vijfjarige tot aan een tiener, twee tieners 

eigenlijk.  

Chiara: We hebben een mobieltje voor Alexander gekocht toen hij naar de middelbare school 

ging. 

David: Al zijn leeftijdgenoten hadden er een. Het kon nuttig zijn voor zijn huiswerk, voor de 

contacten, maar ik weet het niet, het leek me dat het ook afleidt, dat gevoel hadden we. 

Chiara: Het risico bestaat dat je alleen maar daarmee bezig bent, en erdoor opgeslorpt wordt.  

David: Het is een bekoring om veel tijd, te veel tijd op internet en zo te zitten … , dus 

Chiara: Ik had er zo genoeg van om steeds maar te zeggen “de tijd is om” , “Nee, dat is niet 

waar..:” “Dat is wel zo…” Dat ik hem zijn telefoon heb afgepakt, en hij was heel erg kwaad. …  

David: We hebben de indruk dat het hem tegenhoudt om naar buiten te gaan en zijn tijd fysiek 

met andere jongens door te brengen. Een beetje…, zo voelden wij het. Dus we zijn ermee 

gestopt… In de toekomst zullen we wel zien. Misschien geven we hem weer terug, maar nu heeft 

hij hem niet nodig.  

Wat het moeilijkst is, denk ik, is te begrijpen wat er in hun hoofd omgaat, wat ze echt willen. Je 

probeert zoveel mogelijk tijd aan ze te besteden, maar je hebt je werk, je probeert de boel 
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draaiende te houden, de boodschappen, koken, allerlei dingen. Ik denk dat het overal hetzelfde 

is. Het is niet zo gemakkelijk om genoeg tijd aan de kinderen te besteden. De tijd vliegt en in een 

oogopslag zijn ze een halve meter gegroeid. Dus probeer zoveel mogelijk uit elk moment te 

halen. Doe wat je kan met je kinderen want morgen zijn het al geen kinderen meer en zullen ze 

ergens anders zijn..     

 

tekst: Gezin in het digitale tijdperk 

 (Applausi) 

Simone: Bedankt David en bedankt Chiara! 

 

 

11. ROBERTO CIPOLLONE – CIRO, AMBACHTSMAN EN KUNSTENAAR 

 

Simone: Nu gaan we het hebben over Roberto Cipollone. Velen van jullie kennen hem. Maar 

voor anderen is hij een kunstenaar met de naam CIRO, die werkt met afval dat hij overal vindt. 

In het bos, langs de rivier, op verlaten plaatsen ... We hadden het voorrecht om zijn werkkamp 

te bezoeken in Loppiano, vlakbij Florence. 

 

Roberto Cipollone “Ciro” Loppiano (in het Italiaans): Wat een voorwerp, niet? (pauze)  

De voorwerpen die komen op me af, ik zoek ze niet. We ontmoeten elkaar en vervolgens 

probeer ik om ze om te vormen; maar het is als een vertaling: in mij is al iets gebeurt, ik moet 

dat daarna alleen maar kunnen doorgeven aan de anderen. 

 

Ik gebruik elk materiaal dat ik vind en dat me iets suggereert. Het kan ijzer zijn, het liefst 

verroest – dit is een kogel – omdat het dan bijna organisch is. Het is een eendje. 

 

Ook van plastic en glas. Kijk naar dit hout bijvoorbeeld! Geleefd hè?! Hout van schepen die 

honderd keren geverfd zijn, dat is geweldig want dat heeft echt de omvang van de tijd. 

 

Ik heb nooit veel onderscheid gemaakt tussen een kunstenaar en een ambachtsman. Voor mij is 

het belangrijk deze waarden terug te winnen die de boeren ons hebben doorgegeven, een leven 

uit het verleden dat een zekere diepgang heeft die we aan het verliezen zijn. 

Soms hoor ik terwijl ik werk een bericht op de radio, een slecht bericht of iets dat vreugde 

brengt; ik moet met mijn werk ook een bijdrage leveren.  

 

De werken waarmee ik me het meest verbonden voel, zijn die werken gemaakt met de scheppen 

en houwelen want ik voel dat ze heel het begrip uitdrukken waarop dit terugwinnen gebaseerd 
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is…; ik houd enorm van de vorm van een houweel en hoe eenvoudiger die is, des te meer boeit 

die me.  

 

Dit is een werk dat ik gemaakt heb voor Oostenrijk. Het zijn de zeven werken van 

barmhartigheid: eerst te eten geven aan wie honger heeft, de zieken bezoeken, de doden 

begraven, de reizigers onderdak verlenen, de dorstigen laven, de naakten kleden en als laatste 

de gevangenen bezoeken.  

 

Simone: Bedankt Ciro, we weten dat je ons volgt, bedankt voor je woorden en voor je werken. 

 

12. CHIARA LUBICH: DE LIEFDE WEER ONTSTEKEN 

 

Simone: Na al deze, zo verschillende, verhalen horen we nu een telefoongesprek van Chiara, 

maar het was een heel bijzonder gesprek: een van de eerste collegamento’s. Er was toen geen 

internet, er was de telefoon. De verbinding was een telefonisch vergadergesprek, stel je voor! 

Met 90 steden over de hele wereld. In dit fragment uit 1986 waar we samen naar gaan 

luisteren, spreekt Chiara over liefde, om de vlam van de liefde opnieuw te ontsteken. 

 

Chiara: […] Een nieuw Ideaal jaar begint en om onze taken in het leven goed te kunnen 

vervullen hebben we de steun nodig van een flink aantal […] eigenschappen. Op welke manier 

kunnen we deze deugden verkrijgen […] die nodig zijn? Dat is eenvoudig. […] Jezus laten leven 

in ons in plaats van ons eigen ik. Maar hoe kunnen we Jezus in ons zelf laten leven? Door liefde 

te zijn zoals God Liefde is (vgl. 1 Joh 4,16). Door onszelf naar buiten richten en de anderen lief 

te hebben. 

We hebben het altijd over de liefde, en het zou overbodig kunnen lijken daar ook nu 

weer de nadruk op te leggen. Maar dat is niet zo. […] De niet-liefde, staat altijd klaar om zijn 

kop op te steken, misschien onder de dekmantel van duizend en een uitvluchten. […] Laten we 

dus terugkeren naar het alfa van onze spiritualiteit de liefde. Daar ligt ons charisma. En dat 

heeft de wereld vandaag hard nodig. 

Laten we om ons heen kijken. Waar vinden we de liefde die Jezus op aarde heeft 

gebracht? Op straat, in de winkels, in de openbare gelegenheden, in de kantoren, overal 

komen mensen met elkaar in contact, maar ze blijven onverschillig voor elkaar. We hoeven de 

krant maar te openen en we zien dat de berichtgeving bijna altijd negatief is. Geweld voert de 

boventoon. Ja, er is nog menselijke liefde die vele gezinnen bijeenhoudt en de basis vormt voor 

vriendschap. Maar het is niet eenvoudig christelijke liefde te vinden. […] 

En wij zijn door God als Beweging in het leven geroepen om samen met anderen deze 

liefde te brengen. Ze is het grote geschenk dat wij aan de mensheid kunnen geven. We zijn met 
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velen, maar in vergelijking met de wereldbevolking toch maar heel weinig. En God heeft ons 

over de hele wereld verspreid, zodat we maar zelden een getuigenis op grote schaal kunnen 

geven van wat de eigenlijke natuur is van een christen, van zijn liefde-zijn. Maar we mogen de 

moed niet verliezen!  

Wanneer God met ons een netwerk heeft uitgespannen over de hele aarde, zal ook de 

tijd komen dat het steeds dichter zal worden. Dan zal de wereld steeds meer de gelegenheid 

krijgen ook door middel van ons het vuur waar te nemen dat Jezus op aarde gebracht heeft.  

Laten we de vlam van de liefde weer ontsteken in ons hart, zodat de wereld spoedig de 

ware liefde kan kennen. […]!   

Met hart en ziel! 

 

13. AFSLUITING 

Angela: Ondertussen zijn er nog wat berichten vanuit de wereld gekomen. Uit 

Venezuela schrijven ze: “Bedankt voor deze mogelijkheid om gelijk in praktijk te brengen wat 

Emmaus net gezegd heeft over de universaliteit van de beweging. Wij voelen dat wij daar zijn 

bij jullie”. 

Simone: En dan van een zuster uit Grottaferrata, hier dichtbij: “Dank zij de verbinding 

via internet kon ik erbij zijn, het is een buitengewoon gevoel te zien hoe het goede zich in de 

wereld verspreidt en dat gebeurt niet door het werk van enkelingen, maar door mensen die 

zich verenigen in een gemeenschap”. 

Angela: Bedankt! 

We zijn aan het einde van het focolarejournaal gekomen. We bedanken jullie die ons 

gevolgd hebben, iedereen die bijgedragen heeft om het te verwezenlijken en ook degenen die 

het economisch ondersteund hebben. Want vanaf het begin leeft het focolarejournaal ook 

dankzij de concrete ondersteuning, van wat ieder kan geven ... 

Voor wie wat bij wil dragen, kunt u naar de site gaan van CollegamentoCH, iets 

overboeken …….., kan ook via PayPal. Ook die ene euro, ene yen, dollar, of peso is welkom ... 

wat mogelijk is. 

 

Simone: Ja Angela, we kunnen zeggen dat we door deze ervaring achter de schermen 

een groot teamwerk in eenheid hebben ervaren … en we zouden willen dat velen van jullie dat 

ook kunnen ervaren!...Dus wij nodigen jullie uit om op onze plaats te staan. 

 

Angela: Bedankt allemaal, we hopen jullie snel terug te zien en de groeten aan de hele 

wereld. De volgende keer zal het collegamento zijn op 18 november, 8 uur ‘s avonds Italiaanse 

tijd. 

Angela e Simone: Ciao allemaal! Bedankt! Ciao! 


