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FOCOLAREJOURNAAL   -   Rocca di Papa en Castel Gandolfo, 15 september 2018 
 

“Iedereen liefhebben zonder onderscheid”  
 

 
1. Opening en groeten   
       
2. Live vanuit het mariapolicentrum van Castel Gandolfo  

 
3. Ierland - Ontmoeting van de families met paus Franciscus 
 Live-verbinding met Susan Gately, in Dublin.  
 
4. Brazilië - De “meisjes van het brood”  

Het was 1988 toen de ‘meisjes van het brood’, een groep jongeren van de focolarebeweging brood 
begonnen te bakken om te verkopen langs de weg van de Mariapoli Ginetta (Brazilië). Dertig jaar 
later is de ‘Espiga Dourada’ een bloeiende activiteit die niet alleen productie van kwaliteit biedt, 
maar ook menselijkheid, liefde en samen delen. 
 

5. India – De gemeenschap van Kerala na de overstromingen 
 
6. Angola – De school “Pequena Chama”     

Alles is begonnen met een mensa voor de kinderen, vervolgens zijn er alfabetiseringscursussen bij 
gekomen en werkgelegenheid voor jongeren van de lokale bevolking. De school  “Pequena Chama” 
die met de steun van AFN is opgezet is een tastbaar teken dat de hulp van velen humanitaire en 
sociale ontwikkeling teweeg brengt. 
 

7. VS – Gary –Laten we de stad kleuren      
In Gary (Indiana) - één van de armste steden van de VS - hebben 100 tieners samengewerkt met 
lokale organisaties in sociale activiteiten voor daklozen, in een mensa, en in het opfleuren van de 
stad. Voor velen van hen is het een onvergetelijke ervaring geweest die hun ogen heeft geopend 
voor de noden, en ook voor de schoonheid van een stad die eerst en vooral gemeenschap is. 
 

8. Mexico – Samen delen, wederopbouw, opnieuw beginnen     
Na de ernstige aardbeving van september 2017 is een groep jongeren van het focolarestadje  “El 
Diamante” naar de bijna compleet verwoestte stad Contla gegaan om een helpende hand te bieden 
in de wederopbouw. De shock van het eerste moment heeft plaatsgemaakt voor concrete 
werkzaamheden, maar meer nog voor het samen delen van het lijden met de bewoners en zo zijn er 
nieuwe relaties ontstaan… die schokbestendig zijn.  
 

9. Oost Afrika - SPORTS4PEACE    
Meer dan 1.000 kinderen uit Kenia, Zuid-Soedan e Burundi hebben eind augustus deelgenomen aan 
de activiteiten van het project “Sport4Peace”. Sport gebruiken om vrede te promoten en sociale 
barrières weg te laten vallen. 
 

10. Colombia – EvG: diversifiëren om ontwikkeling op gang te brengen  
Het gebaar van een priester om te delen, verandert een precaire koffieplantage in een 
gemeenschappelijk gerund bedrijf, geïnspireerd op het idee van de Economie van Gemeenschap:  
de ACEDECO PADEVI.  De keuze om de productie te diversifiëren brengt gemeenschap, 
arbeidsplaatsen en ontwikkeling tot stand, dit alles in harmonie met het milieu. 
 

11. Chiara Lubich: Iedereen liefhebben zonder onderscheid      
Uit de toespraak van Chiara Lubich "De liefde voor de naaste", uitgesproken op de ontmoeting van 
moslim vrienden - Castel Gandolfo, 1° november 2002.  
  

12. Groet van Maria Voce (Emmaus) live vanuit Castel Gandolfo 
 

13. Afsluiting 
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1. Opening en groeten 

 

Agustin Steinbach: Ciao allemaal! Welkom bij het focolarejournaal.  

Patricia Leiva: We bevinden ons hier op het Centrum van de focolarebeweging in Rocca di 

Papa.  

Agustin: Een speciale groet voor degenen die voor het eerst met ons verbonden zijn! 

Patricia: Hallo Agustin, hola! 

Agustin: Hola Patricia! Cómo estás? 

Patricia: Bien! 

Agustin: Nosotros tendríamos que presentarnos, verdad? 

Patricia: Ja, wij komen uit Argentinië, ik kom uit Buenos Aires en woon in een Focolare hier 

in Italië in  Grottaferrata.  

Agustin: Ik kom uit General Lamadrid, een dorp in de buurt van Buenos Aires en op dit 

moment woon ik in een focolare op Cuba. 

Maar wat gaan we deze uitzending doen? 

Patricia: We zullen de hele wereld rondgaan en jullie de verhalen laten zien die enkelen 

van jullie ons toegestuurd hebben en anderen van mensen die wijzelf opgezocht hebben. We 

zullen over verschillende initiatieven en projecten vertellen, maar er zullen ook wat minder 

vrolijke berichten zijn ... het is het leven van onze familie die probeert om met liefde  een 

antwoord te geven, iedereen tegemoet te treden, zoals we aan het einde ook zullen horen uit 

Chiara's woorden. 

Verder kunnen jullie zoals altijd jullie indrukken sturen, jullie suggesties of foto’s naar de 

contactadressen die jullie hier op het scherm zie: email - collegamentoch@focolare.org,  

WhatsApp: +39 320 419 7109 of onze pagina Facebook: CollegamentoCH.  

Agustin: Zoals we in het begin gezegd hebben zijn we teruggekeerd naar Rocca di Papa na 

de reis die we naar Manila hadden gemaakt, voor het Genfest. 

Het is een buitengewone ervaring geweest, maar daar alleen is het niet bij gebleven. 

Integendeel, een duizendtal jongeren zijn doorgereisd naar Tagaytay voor het post-Genfest en 

een bijeenkomst voor seminaristen; het waren dagen van werk en workshops over de economie 

van gemeenschap, het milieu, een politiek om muren en racisme te overwinnen, en ook over 

levenskeuzes. 
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Patricia: Dan zijn er in de wereld ook veel lokale Genfest geweest; in Cuba, Salvador en 

Venezuela, terwijl afgelopen donderdag dat van Singida, in Tanzania begonnen is. De Gen 

hebben ons een korte video met hun groeten gestuurd. 

  

Een gen: Ciao allemaal, 

Vandaag zijn we ons Genfest begonnen met de bisschop en de regionale commissaris.… 

We willen over alle grenzen heengaan, we gaan over alle grenzen heen….! 

 

Patricia: Bedankt Gen, wij zijn met jullie. We wensen jullie het allerbeste toe voor jullie 

Genfest!  

 

 

2. LIVE VANUIT HET MARIAPOLICENTRUM VAN CASTEL GANDOLFO 

 

Patricia: Agustin, waarom zijn we hier eigenlijk alleen? Ik ben bij andere focolarejournaals 

geweest en daar waren altijd meer mensen bij, mensen hier in de zaal. 

Agustin: Precies. Ik heb gehoord dat ze nu allemaal in Castel Gandolfo zijn , op het 

mariapolicentrum, daar zou nu ook Enrico moeten zijn. Enrico ben je daar?  

Enrico: Ja, hier zijn we. Een warme groet uit Castel Gandolfo, van ons allemaal.   

Ik ben Enrico, ik ben Italiaan, geboren in  Bergamo, maar ik woon al een hele tijd in de 

Verenigde Staten, in Washington. Maar ik ben hier niet alleen, we zijn hier met ongeveer 200 

mensen. In deze dagen nemen we deel aan de eerste van twee ontmoetingen - ik zal jullie later 

vertellen waarom er twee zijn – van de gedelegeerden van de Beweging in de wereld. Ieder jaar 

worden deze ontmoetingen gehouden, maar dit jaar is er iets nieuws: Dat er niet alleen de 

gedelegeerden zijn die hier naar Rome zijn gekomen, vanuit de verschillende landen, maar er is 

ook een flinke vertegenwoordiging van de Beweging vanuit hun land. We zullen ze aan jullie 

voorstellen, zo zien jullie wie er hier zoal is. 

We beginnen met degenen die het verst gereisd hebben, dus met Australië, Nieuw 

Zeeland en andere landen in Oceanië. Daar zijn ze! (Applaus) Vervolgens gaan we naar Azië, ze 

komen uit veel verschillende landen: Van India tot Thailand, van Korea, tot Japan, ze zijn goed  

vertegenwoordigd. Daar zijn ze! (Applaus) En tenslotte Amerika van noord tot zuid en dus uit 

Canada, de Verenigde Staten, Mexico, dan gaan we verder naar beneden naar Panama, 

Venezuela, Colombia, Peru, Chili, Brazilië totdat we aankomen in Argentinië. Daar zijn ze! 

(Applaus) 
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Natuurlijk was er hier in de Castelli Romani, ook iemand die ons verwachtte,  die deze 

dagen met ons doorbrengen, we ontmoeten elkaar hier. We willen Emmaus, Jesús en al onze 

mensen van hier ook groeten. (Applaus) 

Ook zijn we erg blij dat de Duitse lutherse bisschop Christian Krause, emeritus president 

van de Lutherse Wereldfederatie, vandaag hier bij ons is. Bedankt dat u bij ons bent. (Applaus) 

We zullen nog iets meer over deze ontmoeting hier vertellen. Zoals ik eerder al zei, zijn er 

dit jaar twee ontmoetingen van de gedelegeerden, omdat de tweede gewijd zal zijn aan de 

verschillende landen van Europa, het Midden-Oosten en Afrika, die zal over een paar weken zijn. 

Waarom doen we deze bijeenkomsten? We zullen jullie zeggen waar we het in deze dagen 

over hebben. Daarom hebben we Angie hier bij ons. Angie, vertel ons eerst in twee woorden 

wie je bent. 

Angie: Mijn naam is Angie, ciao allemaal! Ik ben Koreaanse, ik kom uit een stad in het 

zuidwesten waar we net een focolare hebben geopend om naar de periferieën te gaan. 

Enrico: Heel goed. Vertel ons een beetje: wat doen we in deze dagen? Wat is deze 

bijeenkomst? Waar hebben we het over? 

Angie: We zijn hier bij elkaar om  onze ervaringen te vertellen met de Kerk, met de 

jongeren, de uitdagingen die er (in de Beweging) zijn, ook de dingen die niet zo goed gaan, en 

waar we naar toe willen werken, samen. 

Enrico: Mooi! Dank je wel. 

En dan is hier Mark bij ons. Waar kom je vandaan? Wat doe je? 

Mark: ik kom uit Australië, ik ben getrouwden ik werk als filmproducer voor de televisie. 

Enrico: vertel ons een beetje: wat is je ervaring van deze dagen en hoe gaat het? 

Mark: Het is een fantastische ervaring van broederschap, we proberen "in de schoenen 

van de ander te gaan staan", en het is een prachtige ervaring om anderen in de diepte te leren 

kennen, de uitdagingen, de verschillende situaties, alles; diepe relaties aangaan: het is 

fantastisch! Het is zoals de Verenigde Naties zouden moeten zijn, zouden kunnen zijn.  

Enrico: net als de Verenigde Naties! Dank je wel. 

Voor het moment is dit het, Agustin en Patricia. Hier is de lijn weer, we zullen elkaar later 

nog horen. Dank je wel. 

Patricia: Bedankt iedereen daar in Castel Gandolfo. 
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3. IERLAND - ONTMOETING VAN DE FAMILIES MET PAUS FRANCISCUS 

 

Patricia: Onder de vele evenementen die over de hele wereld hebben plaatsgevonden 

kunnen we de ontmoeting van de paus met de Families vanuit heel de wereld in Dublin, Ierland, 

niet overslaan. Laten we enkele beelden ervan bekijken. 

 

Patricia: Zoals jullie kunnen zien was het een waar feest deze ontmoeting van de families 

met de paus.  

Veel mensen van de Beweging hebben er op verschillende manieren aan meegewerkt, ook 

door hun ervaringen te vertellen. Hier zien we een familie uit Mumbay.  

We zijn nu in verbinding met Dublin, daar is Susan Gately. Ben je daar? 

Susan Gately: Ja ik ben er. Een groet aan iedereen vanuit Ierland! 

Patricia: Ciao, Susan! Kun je iets vertellen over hoe jullie deze bijeenkomst hebben 

voorbereid? Wat er achter de schermen gebeurde? 

Susan: Het is zeker een ongelooflijke ervaring geweest! Want we hebben meer dan 

anderhalf jaar lang voor deze bijeenkomst gewerkt samen met de Kerk. We waren er op elk 

moment bij betrokken. Zowel op het pastorale congres eerst en daarna bij de paus. 

Veel mensen van de Beweging hebben gesproken of een getuigenis gegeven. We waren in 

de vrijwilligersdiensten, onze band heeft gezongen, we waren in de eco-tuin. En verder nog iets 

moois was dat we een avond in de Anglicaanse kathedraal in Dublin een interreligieus gebed 

voor de planeet hebben gehouden met religieuze leiders van zeven verschillende religies. Ik 

denk dat zoiets nooit eerder is gebeurd.  

Bovendien hebben we ons mariapolicentrum opengesteld voor een groep Roemenen van 

de grieks-katholieke Kerk samen met hun bisschop. Het was schitterend. 

Tegelijkertijd was het ook een moeilijk moment omdat de media zich hebben 

geconcentreerd op het misbruik van minderjarigen in de Kerk. Dit is een wond die de katholieke 

Kerk in Ierland al 20 jaar lang verplettert, maar het feit dat de paus erover gesproken heeft en 

vergeving heeft gevraagd gedurende de mis is een historisch moment geweest dat veel hoop 

heeft gegeven ook voor de toekomst, dat we vooruit kunnen gaan. 

Patricia: Bedankt Susan, en jullie allemaal bedankt voor het werk dat jullie verzet hebben. 

Susan: Dank je! 
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4. BRAZILIË - DE “MEISJES VAN HET BROOD” 

 

Agustin: Wat we nu gaan zien, is het verhaal van Espiga Dourada, de bakkerij van de 

Mariapoli Ginetta, in Brazilië. Het begon allemaal 30 jaar geleden met een groep meisjes die "de 

meisjes van het brood" werden genoemd". 

 

Tekst: De meisjes van het brood – Vargem Grande Paulista – San Paolo) 

Adriana Valle: Ik begin 's ochtends om half vijf, vijf uur, dan kom ik hier naar de “Espiga” 

om alles op te starten, het licht, de oven, de machines... Daarna komen de eerste medewerkers 

en beginnen we. 

We beginnen met het brood, eenvoudig brood, hier noemen ze het "frans brood", dat gaat 

als eerste de oven in.., daarna alle snacks, hartige en zoete hapjes,  en vervolgens meer brood 

voor bestellingen van die dag, of omdat het andere al op is. Het is een werk dat echt veel 

flexibiliteit vereist, omdat het afhankelijk is van de bestellingen van buitenaf. 

Ik ben een Italiaanse, ik kom uit Bergamo en ben nu 38 jaar hier in Brazilië, ik kom uit een 

achtergrond van hotels, restaurants en dergelijke, ik heb geprobeerd wat Italiaanse recepten te 

introduceren, met het deeg van de “Espiga Dorada”: het is een succes, het is een succes. 

Het begon allemaal in 1988. Ik zei al dat er in São Paulo een centrum was van de Focolare-

beweging, waar veel jonge mensen een periode kwamen doorbrengen. Afgezien van de groenten 

en fruitteelt en het tuinieren, was er weinig werk voor handen. Eén van ons zei: "Thuis heeft mijn 

moeder mij geleerd om brood te bakken", de ander: "Ik kan koekjes bakken! Waarom bakken we 

die niet, ieder van ons, thuis, dan pakken we het in en gaan we het verkopen? " "Maar waar 

konden we dat verkopen, dat was de vraag?" Er loopt een weg hier vlak langs ons centrum en 

het toerisme begon toen op te komen. We zitten hier op 45 km afstand van São Paulo,  in een 

groene omgeving waar men villa's begon te bouwen, appartementencomplexen en je merkte dat 

er verkeer op de weg was. Wat hebben we gedaan? Met een mand vol ingepakt brood gingen 

we langs de weg staan met een brood in de hand.  

De eerste zondag denk ik dat er zes of zeven auto's stopten maar het feit dat we iets 

hadden verkocht, laten we zeggen voor 100 reales, was alles voor ons, het was iets geweldigs. 

We hebben dat drie maanden gedaan en na drie maanden zeiden we: zo is het wel genoeg. Je 

kent die jeugdactiviteiten om wat geld bij elkaar te halen. De eerste zondag dat we niet langs de 

weg stonden, rijden twee of drie auto's, gezinnen, ons terrein op, op zoek naar de meisjes van 

het brood, waar zijn toch die meisjes van het brood. Toen zei een van ons: “waarom gaan we 

niet door? 
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Luzia Tosi (Mariam): We zijn begonnen met dit werk, aangemoedigd door Ginetta, die 

tevens een groot verlangen had om in contact te komen met de mensen die hier langskwamen. 

Dus het was een geweldige kans om niet alleen brood te verkopen maar ook om deze mensen de 

Mariapoli te laten leren kennen.  

Adriana Valle: Alleen een kraampje langs de weg was te weinig, dus begon ik met een 

karretje, daarna een afdakje erboven... vervolgens ben ik de pizza gaan introduceren, toen een 

ijskar erbij, en zoete broodjes, kortom er waren verschillende producten. De mensen zochten ons 

op en ze zeiden: "Wat we waarderen is die glimlach. De “Espiga Dourada” was geboren. Hoe is 

die geboren? Altijd om werk te geven aan de mensen die dat nodig hadden. Toen we de bakkerij 

officieel openden - bij de opening na de eerste bouw- was de bakkerij 5 vierkante meter. Nu 

hebben we al vier renovaties achter de rug en is een tweede “Espiga Dourada” geboren. 

Monica Giongo: Dus deze tweede “Espiga Dourada” is gekomen na de andere, voor de 

klanten uit deze buurt, Jardim Margarida, een plaats waar de economische situatie moeilijker is. 

(...) Dit is een armere buurt, die gegroeid is zonder alle infrastructuur voor gezondheid en milieu, 

(...) Onze vrienden, die weten van het werk dat we doen, brengen ons vaak dingen die ze over 

hebben, kleding, voedsel, juist omdat ze weten dat we dat kunnen geven aan de mensen die hulp 

nodig hebben. 

Adriana Valle: Van de 22 werknemers zijn er 14 afkomstig uit het dorp hier in de buurt en 

de andere dorpen in de omgeving. 

Leticia de Oliveira Morais : Mijn leven is echt veranderd, wat ik hier geleerd heb heeft me 

geholpen. Ik was erg verlegen, en nu ben ik niet bang meer om met mensen te spreken. Ik vind 

het fijn om hier te zijn, want dit is niet alleen een baan, het is een familie, ik heb veel geleerd! 

Adriana Valle: We hebben ook veel moeilijke momenten gehad, verschillende gewapende 

overvallen, en toen dat gebeurde, heb ik ook een pistool in mijn nek gevoeld? Maar ik vroeg aan 

één van die jongens die aan het stelen waren: "Waarom doe je dat?". Hij zegt: "We hebben het 

nodig!" Dan ook deze mensen liefhebben, en op een gegeven moment legde hij zijn wapen weg 

en toen ik hem naar buiten vergezelde keek hij me aan en zei: "Waarom doe je dit? Ga je me 

aangeven?" Ik zei: "Nee, maar jij moet me beloven dat je hier niet meer terug zal komen" en hij: 

"Hier kom ik niet meer terug”.  

Diletta Moura: De klanten komen hier vooral voor de glimlach. Ik denk dat op dit moment 

waarin de mensheid zichzelf bevindt, vol moeilijkheden, problemen ... wanneer een klant 

binnenkomt, het eerste wat hij wil ontvangen een glimlach is, vervolgens koopt hij het brood en 

de rest wat hij mee naar huis neemt, (...) Maar het is vooral de glimlach die ze zoeken, omdat 
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achter deze glimlach een leven is dat in God geworteld is, en je probeert Hem te geven aan 

iedereen die hier komt. 

 

Agustin: Mamma mia! Ga me nu niet zeggen dat je al die lekkere dingen niet zou willen 

proeven. Obrigado jullie van de Espiga Dourada! 

 

 

5. INDIA – DE GEMEENSCHAP VAN KERALA NA DE OVERSTROMINGEN 

 

Agustin: Nu gaan we naar India. Er is een maand verstreken na de enorme overstromingen 

in Kerala, in India. We hebben allemaal de beelden van verwoesting gezien ... De gemeenschap 

van de Beweging is in actie gekomen om hulp te bieden en degenen te steunen die alles 

verloren hebben. Marcelo en Annabel hebben ons de volgende beelden gestuurd: 

 

Speaker: Bij de zware regenval die de staat Kerala in India getroffen heeft, hebben meer dan 

400 mensen het leven verloren en zijn 10.000 mensen ontheemd geraakt en verblijven momenteel 

in opvangkampen van de staat. Door de slechte weersomstandigheden zijn vluchten afgelast en is 

ander verkeer onderbroken, daarom was het een uitdaging om op tijd hulp te kunnen bieden. 

Pater Shinto Kuzhinjalil OCD, stichter 4UTrust  :  Mensen zijn tijdens de overstroming hun 

huizen kwijtgeraakt, de gewassen zijn vernietigd. Velen hebben studiemateriaal verloren en 

sommige kinderen zijn door de stroom meegenomen. De medicijnen dreven in het water. Er was 

geen drinkwater, eten of kleding. Ze baden tot God en vroegen om bescherming.  

Speaker: Zoals een lid van de Focolare in Mumbai zei: "Is het mogelijk dat we alleen maar 

kunnen bidden en niets concreets kunnen doen, ook al is het maar een klein gebaar?”  

Brian D’Silva Mumbai Focolare Gemeenschap: Op dat moment heeft Pater Shinto, die zich 

midden in deze omgeving bevindt, contact met ons opgenomen en zei dat elke hulp altijd welkom 

en het extreem nodig is. 

Speaker: Dus hebben we het Focolare geopend voor wat de lokale gemeenschap wilde delen. 

We waren verrast door de overweldigende respons die veel gulle zielen samenbracht om het 

hoogstnodige in te zamelen, zoals voedsel, graan, kleding, dekens en sanitaire artikelen. Dit werd 

aan Kerala gegeven door Pater Shinto en de “4U Trust” die is geïnspireerd op het leven van Chiara 

Luce Badano. Ook de jeugd van de Focolare nam vele initiatieven om fondsen te werven voor hun 

vrienden in Kerala: van het verkopen van pizza's in Bangalore, tot cupcakes in Delhi en een 
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barbecue in Mumbai. De Gen reageerden snel en genereus om geld in te zamelen voor de 

wederopbouw van de gemeenschap in Kerala. 

 We hebben enkele plaatsen bezocht. We hebben  kunnen helpen met voedsel, kleding en 

onderdak. Al deze inspanningen zijn als een paar druppels liefde in de uitgestrekte oceaan van 

hulpverlening, terwijl de mensen in Kerala blijven bouwen aan hun leven en blijven geloven in de 

immense liefde van God. 

 

Agustin: Een paar uur geleden hebben we Pater Shinto opgebeld, om te horen hoe de 

situatie nu is..  

 

P. Shinto Kuzhinjalil OCD (Fondatore – 4U Trust): Nu de ramp voorbij is, verlaten de 

mensen de opvangkampen om terug te keren naar hun huizen. Als ze daar aankomen zien ze dat 

alles vernietigd is, en dat het niet langer mogelijk is om daarin te wonen. 

Met de Focolare-gemeenschap in Kerala bezoeken we de huizen en treffen we ouders, 

ouderen en kinderen aan, allemaal mensen in nood. We proberen hen te troosten en te begrijpen 

wat ze nodig hebben. De kinderen vragen ons: “Kan je ons helpen om ons huis weer op te 

bouwen? Of: “Kan je ons helpen om onze boeken weer terug te krijgen?” We proberen hen te 

steunen en alle mogelijke hulp te bieden. Als ze huilen zien we de Verlaten Jezus in hen en we 

reageren vanuit liefde en eenheid. 

 

Agustin: Bedankt, pater Shinto, en de hele gemeenschap in Kerala!  

 

6. ANGOLA – DE SCHOOL “PEQUENA CHAMA” 

 

Patricia: En nu gaan we naar Afrika, in Angola, waar men met de steun van AFN Actie 

Nieuwe Families een kleine school heeft kunnen starten die ook in de omliggende gemeenschap 

vruchten afwerpt van ontwikkeling. Laten we de beelden bekijken die ze ons hebben gestuurd. 

 

Tekst:  Schiereiland Mussulo, Luanda, Angola 

Cláudio Domingos, vrijwilliger Focolarebeweging: De school “Pequena Chama”- (kleine vlam)  

is ontstaan toen een groep die hier in Mussulo kwam voor bezinningsdagen, een hoge kindersterfte 

bemerkte. Mensen die verbonden zijn met de Focolarebeweging vonden dat deze situatie niet zo 

door kon gaan en hebben een project voor de Angolese gemeenschap gestart. Als eerste voor de 

voeding  van de kinderen. Daarna zijn we met alfabetisering gestart. En vervolgens hebben we, 
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met de hulp van de NGO “Aktie Nieuwe Gezinnen” met het programma voor adoptie op afstand, 

geld bijeen kunnen brengen om continuïteit te geven aan de school.  

Antonio Quiximba, Administratief directeur: : op dit moment heeft de school ongeveer 160 

leerlingen in twee ploegen:, 's morgens hebben we een kleuterschool en ‘s middags naschoolse 

opvang. 

Alzira Samuco, Pedagogisch directrice: Het is moeilijk om leerkrachten van de andere kant 

van de zee naar onze school te krijgen. Daarom hebben we besloten om de jonge inwoners hier in 

Mussulo erbij te betrekken. Wanneer deze jongeren bij ons komen, volgen  ze  de achtste tot de 

twaalfde klas. Dus ik werk met ze samen, help ze onderwijzer te worden. 

Basilio dos Santos, leerkracht: Vanaf dat ik ben begonnen hier in Mussulo, was het mooi om 

mijn mensen te helpen vanuit een psychologisch, emotioneel en psychomotorisch oogpunt. 

Maria Capitão, leerkracht: We hebben hier niet veel scholen; deze school biedt een kans 

vooral voor de ouders en ook voor de kinderen. 

Alvaro Caleia, leerkracht: het is voor een betere toekomst, om de kinderen goed  op te 

voeden en dat ze ook met hun leeftijdsgenoten kunnen zijn.  

Antonio Quiximba, Administratief directeur: voor ons is niet alleen economische steun 

belangrijk, maar ook morele steun, advies over hoe we verder kunnen gaan. 

Alexandra Gamito, Bestuurslid: Sommige mensen van de gemeenschap van Luanda komen 

vrijwillig op de school werken, (...) we proberen ook lokale ondernemers te betrekken als kleine 

sponsors. (...) 

Antonio Quiximba, Administratief directeur: Voor ons is het ons leven om hier te zijn met 

deze kinderen, die ons veel vreugde doorgeven, ze geven ons vrede.  

 

Patricia: Bedankt jullie allemaal daar in Angola!  

En nog steeds uit Afrika hebben we een groet uit Fontem, in Kameroen ontvangen, waar 

nog steeds spanningen zijn. We lezen het jullie voor: "Het gaat goed met ons, ondanks de 

situatie. Helaas kunnen we niet verbonden zijn omdat het internetsignaal zwak is, maar we 

willen van deze gelegenheid gebruik maken om heel onze grote familie in de wereld te bedanken 

voor de steun, het gebed en de eenheid. Wij verzekeren jullie dat we met jullie allen zijn." 

 

 7. VS – GARY, LATEN WE DE STAD KLEUREN 

 

Agustin: Nu gaan we naar de Verenigde Staten, naar de staat  Indiana, van waaruit een 

groep teens 4 unity ons deze beelden heeft toegestuurd. 
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Spreker: Gary, Indiana. De geboorteplaats van Michael Jackson werd opgericht in de “boom” 

van de staalindustrie; door de crisis van de jaren '70 en '80 is het stedelijke centrum verloederd. 

Degenen die konden zijn verhuisd, degenen die dat niet konden bevonden zich al snel in wat één 

van de armste en gewelddadigste steden van het land werd.  

Drie tieners: Laten we onze stad kleuren! 2018! We staan te popelen om daar te komen!  

Anna Paula, Focolare van Chicago: Gary was de locatie voor de vijfde editie van "Laten we 

onze stad kleuren" in het midwesten van de VS; maar het was de eerste keer dat deze activiteit 

plaatsvond in nauwe samenwerking met het jeugdwerk van het bisdom.  

Kevin Driscoll, directeur jeugdzaken, bisdom Gary, Indiana: het was een goede mogelijkheid 

voor onze jeugdprogramma om ons bij hen aan te sluiten, dus hebben we als partners 

samengewerkt. De helft van de groep bestond uit  teens 4 unity vanuit het hele midwesten en zelfs 

uit Georgia, en de andere helft van de jongeren kwam uit zeven verschillende parochies van het 

bisdom. Het resultaat was prachtig, het werk was prachtig, maar de menselijke component was 

datgene wat de deelnemers veranderd heeft.  

Spreker: Wij zijn met z’n 101 gekomen uit 6 staten en we hebben geprobeerd om warmte, 

liefde en kleur te geven aan de grijze hoeken van de stad. We hebben samengewerkt met 13 lokale 

organisaties op 25 verschillende plaatsen, met sociale inzet, gebed en vorming in de sociale leer 

van de Kerk.     

Karen Freeman-Wilson, burgemeester van Gary, Indiana: Ik ben de burgemeester van de stad 

Gary en deze week ontvangen we hier jongeren uit alle hoeken van het midwesten van de 

Verenigde Staten. Als ouder wil ik jullie bedanken dat jullie je kinderen de mogelijkheid hebben 

gegeven om hier vrijwillig te komen werken en echt liefde te tonen in onze gemeenschap. Bedankt 

ouders, we zullen goed voor ze zorgen.  

Denzel: We hebben veel dingen gedaan: voedsel aan de daklozen geserveerd, verpleeghuizen 

bezocht ons gezelschap gebracht en ook concrete hulp. Nu maken we deze buurt schoon. Ik heb 

zoveel dingen geleerd, ik heb geleerd dat ik zo vaak als ik kan moet helpen omdat ik me realiseerde 

hoeveel behoefte er is ...  

Morgan S., Teens 4Unity Ohio: Het is geweldig om te zien dat zelfs een klein gebaar 

verandering in de hele wereld teweeg kan brengen. Het zal tijd kosten, maar we zullen er 

uiteindelijk komen. Ik ben zo dankbaar voor deze ervaring. Ik zal altijd onthouden wat ik heb 

gegeven en ontvangen, en hoe ik God in iedereen kon herkennen, in mijn vrienden en in de mensen 

van wie ik het nooit zou verwachten, maar dat kan toch, en ze zijn uiteindelijk niet zo anders dan ik 

ben.  
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Spreker: veel van de tieners die voor het eerst hebben deelgenomen, vertelden hoeveel deze 

dagen hen hebben geholpen om hen dichter bij God en hun gemeenschappen te brengen; ze 

ontdekten hoe zelfs kleine initiatieven een groot effect kunnen hebben in iemands leven en dat 

heeft hun inzet versterkt om voor anderen te leven ook daar waar ze wonen.  

Donald J. Hying, bisschop van Gary, Indiana: Het feit dat temidden van al het negatieve, 

meer dan 100 tieners - samen met volwassenen - een paar dagen van hun vakantie hebben 

gegeven brengt hoop en leven in onze stad. (...) Ik ben er zeker van dat voor velen van hen, het 

ontdekken van de armoede in Gary hun ogen geopend heeft. Ik bedank vooral de jongeren, die ons 

blijven verassen met hun vriendelijkheid en goedheid.  

JJ Berry, Teens 4 Unity, Chicago: Ik vond het geweldig, ik heb ervan genoten, ik was trots op 

onszelf. Het was het tegenovergestelde van wat ik verwachtte, niet de gebruikelijke ontmoeting. Ik 

heb geen vrienden aangetroffen, maar een familie.  

 

 

8. MEXICO – DELEN, WEDEROPBOUW, OPNIEUW BEGINNEN 

 

Patricia: Het is een jaar geleden dat een van de sterkste aardbevingen de staat Puebla in 

Mexico trof, waar ook het focolarestadje "El Diamante" zich bevindt. Jongeren uit verschillende 

landen die er wonen om een ervaring van eenheid op te doen hebben zich onmiddellijk 

gemobiliseerd en stuurden ons een video waarin ze vertellen hoe het gaat met de 

wederopbouw en hun werk voor de door de aardbeving getroffen gemeenschappen. 

 

Tekst: Op 19 september 2017 maakte Mexico opnieuw één van de sterkste aardbevingen van 

zijn geschiedenis door. Het epicentrum bevond zich in de staat Puebla waar ook het focolarestadje 

"El Diamante" ligt. Er waren daar 20 jongeren uit verschillende landen verenigd, om een jaar 

samen te leven en te studeren. 

Sandy - Guadalajara (México): We waren net in ons klaslokaal toen we de eerste schokken 

voelden, we schrokken heel erg want de schokken waren hevig. Vervolgens probeerden we contact 

op te nemen met onze familie om hen ervan te verzekeren dat het goed met ons ging, maar er was 

geen communicatie mogelijk. 

Toen de communicatie weer was hersteld, hoorden we de nieuwsberichten en waren erg 

onder de indruk toen we hoorden hoeveel schade was aangericht in verschillende delen van het 

land. We wilden iets doen om concreet te helpen; met de andere bewoners van het stadje zijn we 

bij elkaar gekomen om een inzamelpunt te organiseren, maar daar waren er al veel van in de 
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buurt. Toen, via iemand die we kenden, kwamen we te weten dat Contla op ongeveer 300 

kilometer afstand bijna volledig verwoest was. 

Julio - El Salvador: Toen we aankwamen werden we ons bewust van de omvang van de 

aardbeving, de families die hun huizen hadden verloren leden erg. 

Het puin wegdragen, dat van hun huis was overgebleven, was ook voor ons pijnlijk en we 

beseften dat het minste wat we konden doen was hen helpen. Zonder te denken aan onze 

moeheid, we gingen gewoon door met helpen. 

Paola - Guadalajara (México): ): We zagen dat het nodig was en wilden ook graag 

teruggaan, maar we hadden geen vervoer. We hebben samen gebeden voor een oplossing en 

hebben opnieuw gesproken met de eigenaar van de vrachtwagen die ons aanbood om ons de 

volgende dag weer mee te nemen. Hierdoor konden we ook denken aan een groter project om de 

mensen te kunnen helpen. 

Julio - El Salvador: We wilden echt hier zijn, en het herbouwen van de huizen was onze 

megadroom die zich beetje bij beetje, ook in alle onzekerheid, verwezenlijkt heeft. 

Gloria - Contla (México): Dit is mijn huis. 19 september was er niets meer van over. Toen de 

hulp begon te komen was er onder de verschillende groepen een groep jongeren van de focolare; 

elk moment waren ze bij ons, als ze hier niet fysiek waren, vroegen ze hoe het ging in Contla, hoe 

Contla weer opkroop, ze lieten ons praktisch niet meer los. 

Padre Gerardo - Teotlalco, México: ik ben pater Gerardo Pérez Alfaro, ik ben pastoor van 

deze gemeenschap. De gemeenschap van Contla was een van degenen die het meest zwaar 

getroffen was. Ik herinner me die zondag dat ik ontdekt heb dat ik meerdere broers had, dat waren 

jullie van de familie van de Focolare. Het viel mij op dat er jongeren bij waren uit Argentinië, 

Duitsland, Colombia, uit verschillende landen. En ik, als dienaar, als pastoor, als ik het getuigenis 

van deze jongens en meisjes zie, is dat voor mij iets heel... het zet mij ertoe aan om door te gaan in 

deze dienst, om te helpen. 

Joaquín - Argentina: De band hier in Contla is echt versterkt, niet alleen met de bewoners, 

maar ook onderling, want toen we hier kwamen was dat echt een shock. Je eigen ideeën en je 

gedachten opzij zetten. Ook de band met de inwoners van Contla is sterker geworden en de laatste 

keer dat we kwamen stonden de mensen, ook de kinderen opgewonden te wachten, blij om ons 

weer te zien.  

Adelina - Contla (México): Bedankt voor de liefde die jullie ons brengen, en voor jullie hart 

vooral. Bedankt! 

Gloria - Contla (México): We weten dat sommigen hun reis hebben uitgesteld, hun spullen 

hebben verkocht... of nog andere dingen deden om Contla steunen en dat is wat ons werkelijk 
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motiveert om verder te gaan en we weten dat jullie ons niet in de steek laten, dat we verder 

vooruit kunnen. Bedankt! 

 

Patricia: Jullie bedankt, jongeren van de mariapoli El Diamante. 

 

 

9. OOST AFRIKA - SPORTS4PEACE 

 

Patricia: Ook in de volgende beelden blijven de jongeren de hoofdpersonen, maar nu gaan 

we  naar Oost-Afrika: in Zuid-Soedan, Kenia en Burundi. "Sport4Peace" is daar een actie die 

jongeren door middel van sport vormt tot een mentaliteit van vrede. Bij deze beelden luisteren 

we naar de stemmen van de jongeren en de leerkrachten die hebben deelgenomen. 

 

Emmanuel: Ik heb vrede en eenheid geleerd. 

Elisabeth: Ik heb geleerd om eerlijk te zijn tegen iedereen. 

Linda: In alle spelen heb ik geleerd om als één familie te leven met je vrienden. 

Speaker: Emmanuel, Elizabeth en Linda hebben deelgenomen aan de editie van 

"Sports4Peace" in Zuid-Soedan, die eind augustus en begin september plaatsvond in twee 

basisscholen van het bisdom Rumbek in het midden van het land. Bij het project, dat ook 

activiteiten in Kenia en Burundi omvatte, waren meer dan 1.000 kinderen en tieners tussen 6 en 14 

jaar betrokken. Het is erop gericht om jongeren te vormen tot een cultuur van vrede door middel 

van sport, spel en socialisatie in een bepaalde regio - namelijk Oost-Afrika - die door de Human 

Development Index tot de armste van de wereld wordt gerekend. 

Dr. Alois Hechenberger, facilitator – Sport4Peace: Sport4peace begon denk ik tien jaar 

geleden, in Oostenrijk, tijdens een week van de Mariapoli. Daar hadden we eigenlijk een probleem 

omdat veel kinderen een beetje gewelddadig waren, elkaar niet echt goed behandelden, er was 

agressie en er was - zogezegd - geen vrede. Dus spraken we onder elkaar - de leiders en assistenten 

- hoe we die situatie konden verbeteren. En ons doel was om hen een echt positieve ervaring, een 

ervaring van broederschap en eenheid op te laten doen. 

Spreker: ook de vorming van 150 pedagogen en animators uit heel Oost-Afrika was een 

belangrijk onderdeel van het project: voor de jongeren zijn zij de eerste voorbeelden en getuigen 

van een stijl van sporten die op vrede gebaseerd is. 
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Christine Ocokoru, animator South Sudan: Ik heb geleerd vrienden te zijn met mijn vijanden, 

in verschillende spelen, ik heb geleerd moediger te zijn, een leider, van alles, vooral in mij... ..  

spiritueel gezien, heb ik meer eigenwaarde, saamhorigheid en samenwerking geleerd.  

Dr. Alois Hechenberger, facilitator – Sport4Peace: voor ons is het erg belangrijk om de gulden 

regel te leven, de gulden regel waarvan we weten dat die in alle culturen, in alle religies en in 

verschillende uitdrukkingen te vinden is: behandel de anderen zoals je zelf graag behandeld wilt 

worden.  

Jodie Benilde (Burundi): Door deze sport hebben we geleerd hoe we anderen lief kunnen 

hebben en helpen, dat we hen niet moeten plagen maar van elkaar houden.  

Ezekiel, animator South Sudan: ik hoop dat we veranderingen in ons land zullen krijgen 

omdat deze plaats serieus  vrede nodig heeft.   

Orfania Kundi, Kenia National commission for UNESCO: sport zou als een instrument voor 

vrede gepromoot moeten worden, we zouden sport positief moeten bekijken, niet alleen voor 

ontspanning, maar als een belangrijk hulpmiddel om de talenten van jongeren te stimuleren. (...) 

als we dat doen zal er vrede zijn waar zij leven en vrede in heel de wereld. 

 

Agustin: Mooi hè, die kinderen?  

 

 

10. COLOMBIA – EVG: DIVERSIFIËREN OM ONTWIKKELING OP GANG TE BRENGEN 

 

Agustin: Het begon allemaal met pater Emiro en het verlangen om werk te geven aan zijn 

volk. Zo is het ACEDECO PADEVI-bedrijf in Colombia is ontstaan; een bedrijf dat 

gemeenschappelijk gerund wordt, geïnspireerd door de EvG en dat vandaag een belangrijke bron 

van inkomsten voor het gebied is. 

 

Pater Emiro Rojas Barrera, oprichter ACEDCO Padeví: In 1994 heb ik een tijdje in Loppiano 

gewoond en dat is voor mij een school geweest die mijn leven volledig veranderd heeft. Daar heb ik 

voor de eerste keer horen spreken over de economie van gemeenschap. En toen ik terugkwam, zag 

ik dit terrein hier, allemaal zo uitgebreid maar onbenut; en zoveel mensen daar omheen die geen 

plaats hadden om te werken. Ik heb wat mensen uit de buurt uitgenodigd om met hen te delen wat 

ik in me voelde; het verlangen om in praktijk te brengen wat ik daar had meegemaakt: dat de 

materiële goederen niet van ons zijn, dat we ze moeten  delen, zij zijn van God en we moeten ze 

delen, zodat ze zich vermenigvuldigen. 
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Tekst: Timanà, Huila (Colombia) - Economie van Gemeenschap - Colombia: diversifiëren om te 

kunnen ontwikkelen 

Maria Gloria Sanchez Penagos, de wettelijke vertegenwoordiger ACEDECO Padeví: We leefden van 

koffie en wanneer er geen koffie was, was er geen werk omdat we geen land hadden om te 

bewerken. Door de edelmoedigheid van Pater Emiro, die ons een deel van zijn grond heeft 

gegeven, zodat we die konden bewerken, zijn we begonnen: met kippen, met uien. Het 

allermooiste wat ik me herinner is het Woord van het leven. Er waren momenten van veel wrijving, 

en dan was het daar, het Woord van het leven heeft ons geholpen datgene draaiend te houden 

wat nu ons bedrijf is. Want vijf jaar lang hebben we gezaaid, geoogst en niemand claimde een 

peso, alles werd gebruikt om het bedrijf te ontwikkelen. 

Yesid Chilito Penagos, algemeen coördinator ACEDECO Padeví: Wij leefden in absolute materiële 

armoede, huizen met onverharde vloeren, daken van karton ... Ik herinner me zelfs dat de collega’s 

me in de maling namen in koffieplantages bij het koffieplukken of het opschonen van de plantages; 

Ik zei; nee ik moet studeren, ik moet op een andere manier dienen dan ik op dit moment doe. Op 

dat moment waren er in dit dorp slechts twee mensen die werk aanboden en die de eigenaren 

waren van de grote meerderheid van het land en deze twee mensen betaalden ver onder de maat 

en exploiteerden de arbeiders enorm. Ik heb van een afstand het hele proces gevolgd, want ik 

woonde niet meer hier, en mijn moeder zei me; Och, kind van me, jij die een beetje meer weet, jij 

die met de computer om kan gaan, help mij om dit project uit te voeren; dat heb ik gedaan, maar 

onder één voorwaarde; we gaan diversifiëren. 

Binnen de landbouwproductie hebben we; koffie, vleeskippen, varkens en ook vis, en biologische 

tuinbouw, met een verscheidenheid aan producten. We hebben ons ontwikkeld op een 

milieuvriendelijke manier; we proberen alles maximaal te benutten, we hergebruiken hetgeen door 

de productie wordt gegenereerd: door het te bewerken kan het als basis voor andere producten 

gebruikt worden. 

Alleen in de mate waarin we onze verscheidenheid en onze moeilijkheden combineren, kunnen we 

ontwikkeling en verandering genereren en er is niet veel kapitaal of kennis nodig om een 

ontwikkeling te kunnen genereren die productief, effectief en sociaal duurzaam is. En vertrouwen 

hebben in de grote aandeelhouder, de verborgen partner, zegt Pater Emiro in díe compagnon die 

er is en die wij niet zien, maar die ons nooit uit het oog verliest. 

Maria Gloria Sanchez Penagos, de wettelijke vertegenwoordiger ACEDECO Padeví: Ja, je kunt ook 

je  behoeften bundelen, om er later de vruchten van te plukken, zoals wij nu doen, op dit moment. 
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Pater Emiro Rojas Barrera, oprichter ACEDECO Padeví: Wat ik ervaar is de aanwezigheid van de 

Heer die de broden en de vissen vermenigvuldigt. Daar zie ik dat het evangelie werkelijkheid wordt, 

de Heer vermenigvuldigt elke mogelijkheid. Als we ons aan Hem geven, verhonderdvoudigt Hij het, 

omdat we land, en mensen achtergelaten hebben, en de Heer geeft ons dit alles, in deze wereld en 

daarbij nog het eeuwige leven. 

Muziek en tekst: ACEDECO PADEVI: Gemeenschappelijk bedrijf van de Economie van 

Gemeenschap: Woord van leven - Huila - Colombia 

 

 

11. CHIARA LUBICH: : IEDEREEN LIEFHEBBEN ZONDER ONDERSCHEID 

 

Agustin: Hoeveel om voor te bedanken en hoeveel om voor te bidden. Hoeveel goed 

nieuws en hoeveel uitdagingen zijn er in onze grote familie, nietwaar?  

Patricia: Dat is waar, hoeveel dingen laten ons geloven dat liefde altijd licht brengt en je 

iedereen zonder onderscheid laat ontmoeten. Dit is wat Chiara ons in 2002 zei, toen ze sprak tot 

een groep moslims. En we willen samen met jullie weer naar haar woorden luisteren. 

 

Chiara Lubich: (…)Bij het begin van de Beweging, vooral door de pijnlijke omstandigheden 

van de oorlog gedreven, richtten we onze liefde op de armen. En dat was een school voor ons! 

We waren niet gewend om op een bovennatuurlijke manier lief te hebben. Onze interesse ging 

hoogstens uit naar onze dierbaren of onze vrienden. Maar nu, (…) richtten we onze zorgen op 

alle armen van de stad. We lieten hen in onze huizen komen en aan onze tafel zitten. We 

ontmoetten hen op straat en gaven hen alles wat we samengebracht hadden. We bezochten hen 

in de meest armzalige krotten en probeerden hen ook met medicijnen te verzorgen. 

 In het begin richten we onze liefde op de armen, omdat we dachten dat we voor en door 

hen Jezus konden liefhebben, die gezegd heeft: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 

onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”  (Mt. 25, 40) 

(…) Het was een schouwspel, om de grote hoeveelheid levensmiddelen, kleding en medicijnen 

van de voorzienigheid van God te zien komen! 

Op een bepaald moment, toen al een honderdtal mensen net als wij leefden, leek het ons 

dat de Heer ons vroeg echt arm te worden om de armen en iedereen te dienen. 

Op die dag hebben we gedaan wat later  het ‘fagotto’ werd genoemd. In een kamer van 

het eerste focolare legde iedereen alles wat hij kon missen in het midden: een jas, een paar 

handschoenen, een muts, ook een bontjas, herinner ik me. Want die prachtige bladzijde over de 
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eerste christenen fascineerde ons, toen ze in Jeruzalem eendrachtig samenleefden, en niemand 

iets van zijn persoonlijk eigendom als zijn bezit beschouwde; maar ze daarentegen, alles 

gemeenschappelijk bezaten en niemand onder hen enig gebrek leed. (vgl. Hand. 4, 32-34) (…)  Zo 

ontstond de ‘gemeenschap van goederen’, die zich vervolgens ontwikkeld heeft, tot het huidige 

project van de ‘economie van gemeenschap’, waarover in deze dagen gesproken zal worden. 

(…) Wij denken (…) dat het misschien door deze liefde voor de armen is - de liefde 

brengt altijd licht - dat we al snel begrepen hebben dat ons hart zich niet alleen op hen moest 

richten, maar op àlle mensen, zonder onderscheid. (…), net als God die de zon laat schijnen en 

het laat regenen over goede en slechte mensen (vgl. Mt. 5, 45). (…) Er valt dus niet te kiezen 

tussen wie sympathiek of antipathiek is, mooi of lelijk, van mijn vaderland of het buitenland, 

blank, zwart of geel, Europeaan of Amerikaan, Afrikaan of Aziaat, christen of jood, moslim of 

hindoe … De liefde kent geen enkele vorm van discriminatie. (…) 

De broeders afzonderlijk en collectief beminnen, dus de naasten één voor één beminnen en 

elk volk maximaal respecteren. Daaruit ontstaat een radicale mentaliteitsverandering, een 

revolutie. Als iedereen dit alleen zou doen, dan zou de hemel al op aarde zijn. (…) 

 

Schitterend om Chiara weer opnieuw te horen, hè? 

 

12. GROET VAN MARIA VOCE (EMMAUS) LIVE VANUIT DE ZAAL IN CASTEL GANDOLFO 

 

Agustin: Nu zoeken we opnieuw verbinding met Castelgandolfo. Enrico, ben je daar?  

Enrico:  Ja, ik ben er, hier zijn we weer vanuit Castel Gandolfo, we zijn hier met Emmaus. 

Emmaus, een vraag. We hebben zoveel mooie verhalen gezien, zo aangrijpend, en dan deze 

woorden van Chiara die eenvoudig maar zo sterk zijn, deze liefde voor iedereen , die uit het 

evangelie naar voren komt. De vraag is deze: welke weerklank hebben de woorden van Chiara in 

jouw hart in het licht van alle dingen die we vandaag en in al deze dagen gedeeld hebben? 

Emmaus: Chiara maakt nog steeds indruk op me, omdat het me lijkt dat Chiara dit 

focolarejournaal met ons heeft gezien en dat zij aan het einde ons uitlegt wat we met dit 

focolarejournaal hebben willen zeggen, dat er al echt kleine stukjes aarde zijn die in een hemel 

zijn omgevormd, dat zie je aan al deze verhalen die we hebben gehoord in al datgene dat we in 

deze dagen hebben gedeeld - want hier zijn de vertegenwoordigers van al deze landen van al 

diegenen die nu naar ons luisteren en die jullie leven hier hebben gebracht, al het mooie ... 

alles! .. Dat kleine beetje dat ze ons hebben kunnen vertellen van al het goede dat jullie doen, 

overal in de wereld waar jullie leven. Dit alles geeft me een grote vreugde, het geeft me veel 
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hoop, want het is waar, hoeveel ervaringen hebben we niet gehoord in dit focolarejournaal? 

Tien misschien. Wat zijn er tien ten opzichte van alle behoeften van de wereld? Maar er zijn 

mensen geweest die naar deze tien behoeften hebben gekeken en iets hebben gedaan. En deze 

mensen, zijn samengekomen om iets te doen, vroegen zich af wat er gedaan kon worden en 

begonnen eraan te werken. 

Dus als deze tien het hebben gedaan en vele en vele anderen van wie we in deze dagen 

gehoord hebben en zovelen die we niet gehoord hebben omdat dat niet kon, waarom zouden 

we dan geen hoop hebben? Waarom zouden we dan niet, samen met Chiara deze aarde 

omgevormd tot een hemel zien, in dat aardse paradijs dat Jezus op aarde is komen brengen en 

tot stand wil brengen door onze concrete actie? Waarom zouden we niet hopen? 

Ik hoop, ik geloof dat ook jullie die naar me luisteren, hoop hebben. En met deze hoop 

kunnen we allemaal aan de slag. 

De beste wensen voor iedereen! 

 

Enrico: Bedankt, Emmaus. Dus met deze woorden, met deze hoop, die van Emmaus, die 

ook de onze is,  van iedereen, gaan we vooruit. 

Een laatste groet van ons, Agustin en Patricia: het woord weer aan jullie. Heel erg 

bedankt! Ciao allemaal! 

 

 

13. AFSLUITING 

 

Agustin: Bedankt Emmaus, bedankt Enrico, een groet aan jullie allemaal die ons volgen.  

Patricia: Hier is het focolarejournaal tot een einde gekomen. We zien elkaar weer op 

zaterdag 17 november  20.00 uur  Italiaanse tijd. Wij groeten jullie, Agustin! 

Agustin: We groeten jullie en kijken uit naar jullie berichten. En dan gaat hij verder in het 

Spaans: En we willen ook alle jongeren van de mariapoli Lia groeten die in de komende dagen 

hun gebruikelijke feest voor de jongeren hebben, om te zeggen dat we met jullie zijn en ik kan 

niet anders dan ook het Cubaanse volk groeten, dus…Ciao! 

Patricia: Ciao allemaal! 


