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 “Het pact van de wederzijdse liefde”  
 

1. Opening en groeten  
 

2. In verbinding met Manaus - Brazilië  
 

3. Australië: Project “Hombre Mundo” bij de Aboriginals  
 De Teens 4 Unity van Oceanie zijn naar Lake Mungo gegaan om het leven en de 
 cultuur van de aboriginals te leren kennen. Een unieke ervaring die hart en handen 
 heeft geopend.  

 
4. Castel Gandolfo: De eerste assemblee van de jongeren van de focolare  
 Ze zijn met 195, komen uit 67 verschillende landen, zijn van 17 tot 35 jaar oud. Zij 

vertegenwoordigen alle jongeren van de focolare en ze zijn bijelkaar gekomen om 
elkaar te leren kennen, en zich af te vragen hoe ze het project van een meer 
verenigde wereld samen verder kunnen brengen.  

 
5. Duitsland: Vlog van de 10° wereldassemblee van de Religies voor Vrede  
 Het video-blog van Ana Clara Giovani, Braziliaanse journaliste die aan het 

evenement heeft deelgenomen.  
 

6. India: Een bezoek aan de focolaregemeenschap van Bangalore  
 Een duik in het leven van de Focolaregemeenschap van Bangalore: Het verhaal van 
 Angela e Louis, en de “pizza-avonden” die door de gen in het focolare worden 
 georganiseerd om geld op te halen voor verschillende projecten.  

 
7. Tonadico in de Dolomieten: “Hoog mikken” – gezichten en stemmen van de 

Europese Mariapoli 
 Jongeren en volwassenen uit Oost en West, hebben een ervaring meegemaakt van 

openheid, kennis van de verschillende culturen en dialoog in Europa  
 

8. In dialoog met Jesús Morán 
 
9. Kameroen: in Fontem gaat het leven verder 
 Aracelis en Charles zijn de aanspreekpersonen van de focolaregemeenschap in het 
 eerste Afrikaanse focolarestadje. Zij vertellen over de situatie en het leven van de dag 
 van vandaag. 

 
10. Chiara Lubich: Een plechtig “pact”  
 Uit de toespraak tot de volkeren Nweh-Mundani; Azi (Fontem), 6 mei 2000. 

 
11. Groet van Maria Voce (Emmaus) 

 
12. Afsluiting 
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1. OPENING EN GROETEN 

 

Alessandro Biallo: Hier zijn we! Wij zijn live! 

Miso Kuleif: Ciao allemaal!  

Marco D’Ercole: Achter deze deur is de nieuwe zaal, ze zijn allemaal al binnen, alleen wij 

ontbreken nog… 

Alessandro:  Dus wat doen we, zullen we?  

Marco: Natuurlijk. 

Miso:  Oh nee, ik kan het niet ... Ik ga naar huis! 

Marco: Miso, kom op, jij hebt ook een microfoon, hup jongens, we gaan!  

Alessandro:  Ciao allemaal! 

Marco: Welkom in het nieuwe auditorium van het centrum van de Focolarebeweging.  

Miso: We zijn live vanuit Rocca di Papa en we zijn erg opgewonden om de eerste verbinding 

vanuit deze nieuwe zaal te openen. 

Alessandro: Laten we eerst iedereen groeten die hier is, we zijn met velen! Laten we 

beginnen met de jongeren, die van de Beweging en veel anderen, onze vrienden. Laat jullie 

zien. Velen zijn afkomstig uit verschillende nabijgelegen steden, bedankt dat jullie hier zijn!  

Miso: Er is ook de algemene raad met de gedelegeerden van de hele wereld die vandaag hun 

jaarlijkse ontmoeting hebben afgesloten.  

Een speciale groet aan een groep van de gemeenschap “Nuovi Horizonti”. We weten dat 

jullie een paar dagen geleden een buitengewoon moment hebben meegemaakt met het 

bezoek van paus Franciscus. 

Marco: En natuurlijk ook een groet aan iedereen die vanuit de hele wereld kijkt. Ik ben 

Marco, ik ben 20 jaar oud, ik woon hier in Rocca di Papa en studeer statistiek, ik houd ervan 

de werkelijkheid  en de sociale verschijnselen te begrijpen.  

Alessandro: Ik kom hier uit de buurt, mijn naam is Alessandro, ik ben 20 jaar oud en ik 

studeer biologie. 

Miso: Ik ben Miso, ik ben 22 jaar oud, ik ben geboren in Jordanië, maar ik woon al jaren in 

Italië in Ascoli Piceno en ik studeer pedagogiek toegepast op sociale problemen. 

Marco: Zoals we in de eerste beelden hebben gezien, is dit een historische zaal waarin zich 

veel belangrijke momenten hebben afgespeeld en zoals jij Emmaus ons bij de inhuldiging al 

zei, is de zaal nieuw en tegelijkertijd ook bekend, ondanks alle werkzaamheden die zijn 

uitgevoerd, als je hier eenmaal binnen bent, voel je je gelijk thuis. We danken iedereen die 

aan het ontwerp en de bouw van deze zaal heeft meegewerkt, velen zijn hier met hun 

familie aanwezig. Bedankt! 

Miso: We herinneren jullie eraan dat je ons zoals altijd je indrukken, suggesties en foto's 

kunt sturen naar deze contacten (e-mailadres, FB-pagina) en naar dit Whatsapp-nummer: 

320 4197109. 

Alessandro: Maar voordat we beginnen, omdat we toch in de familie zijn, willen we iemand 

feliciteren die hier op de eerste rij zit, Danilo Zanzucchi die net 99 jaar is geworden, hij is dus 

officieel zijn honderdste levensjaar ingegaan! 
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2. IN VERBINDING MET MANAUS - BRAZILIE  

  

Miso: Waarschijnlijk hebben velen van ons aan de Climate strike van gisteren deelgenomen 

in veel steden over de hele wereld.  

Miljoenen kinderen over de hele wereld zijn de straat op gegaan om met kracht te zeggen 

dat er iets aan deze noodsituatie moet worden gedaan. 

En op 6 oktober begint de Synode van de katholieke Kerk over het Amazonegebied. We zijn 

allemaal op de hoogte van de hevige branden die de afgelopen maanden het 

Amazonegebied hebben geteisterd en van de ernstige gevolgen voor de bevolking. We zijn 

nu in directe verbinding met P. Carlos daar. 

Marco: Pater Carlos ben je daar?  

P. Carlos Caridade: Ik ben hier in Parintíns, een groet van het volk hier van Parintíns. 

Marco: Ciao p. Carlos! Een groet vanuit Rocca di Papa!  

P. Carlos: Bedankt! 

Marco: We weten dat je nu in de radiostudio's van Alvorada in het zuiden van het 

Amazonegebied bent, op een missie van het bisdom Parintìns. Je bent verantwoordelijk voor 

deze radio en lokale tv waarmee jullie alle steden van dit uitgestrekte gebied bereiken.  

P. Carlos: Klopt, de afstanden zijn hier echt enorm, in deze regio, die wordt beschouwd als 

de Neder-Amazone. We kunnen echt zeggen dat er verschillende Amazones zijn binnen de 

Amazone. De communicatie is erg moeilijk. Dit is de reden waarom de radio de stem van 

deze gemeenschappen wordt ten opzichte van de milieucriminaliteit die door de jaren heen 

heeft plaatsgevonden. 

Er waren geen branden in dit gebied, maar wel leden we onder de gevolgen van de rook, die 

ernstige problemen veroorzaakte voor de gezondheid van mensen en voor de economie. 

Ja, het bos sterft niet alleen door bosbranden, maar ook door het zeer ernstige probleem 

van illegale ontbossing die in deze regio steeds meer toeneemt. Er zijn groepen die illegaal 

hout verhandelen.  

Wie lijdt hieronder? Allereerst de lokale bevolking. In dit land zijn er veel etnische groepen: 

er zijn populaties die langs de rivieren leven - in het bisdom zijn er ongeveer 400 kleine 

gemeenschappen. En dan zijn er ook de afstammelingen van Afrikaanse volkeren, inheemse 

volkeren... 

De grote zorg is dat deze mensen leven van landbouw, jacht en riviervissen. Maar de 

ontbossing ondermijnt ook hun overleving onder het culturele en spirituele aspect, omdat ze 

gedwongen worden om naar de grote steden te migreren en ze het risico lopen hun 

identiteit te verliezen. 

Marco: Als Focolarebeweging doen jullie veel concrete acties daar. 

P. Carlos: De Focolarebeweging is al 50 jaar aanwezig in ons bisdom.  

Tijdens de United World Week 2016 namen jongeren uit de hele wereld, samen met de 

lokale gemeenschap en parochiegroepen, deel aan een actie om een lagune in het centrum 

van de stad Parintìns schoon te maken, die vervuild is door een grote hoeveelheid afval. De 

bewoners hebben later dit werk voort willen zetten met schoonmaak-, vorming- en 
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bewustmakingsactiviteiten. Dat is iets wat nu nog doorgaat. 

Marco: Bedankt pater Carlos en jullie allemaal, 

P. Carlos: Bedankt, ciao! 

Tutti: Ciao!!  

Marco: Ciao! Ik wil jullie bedanken, want wat je vertelt, helpt ons om meer bewust te 

worden dat het probleem van de Amazone niet alleen dit soort noodsituaties betreft, maar 

we willen jullie altijd steunen. 

 

 

3. AUSTRALIE: PROJECT “HOMBRE MUNDO” BIJ DE ABORIGINALS  

 

Marco: Miso? Miso, wat doe je daar bij die wereldbol? 

Miso:  Eh, nu gaan we naar... Australië, nietwaar Alexander?  

Alessandro: Ja, Ik ben hier met Yob en Noreen, de gedelegeerden van Oceanië. Hoe laat is 

het nu in Melbourne Noreen? 

Noreen: het is vier uur in de ochtend. 

Alessandro: 4:00 uur in de ochtend! Yob, we weten dat er op het ogenblik een Mariapoli 

wordt gehouden. Kun je ons er iets over vertellen? 

Yob: Er zijn momenteel twee Mariapoli’s gaande, één in Perth in het westen en één in 

Melbourne in het oosten. Gisteren zijn de onzen van de Mariapoli naar een Anglicaanse 

parochie gegaan waar de priester een Aboriginal is. Hij heeft met hen de diepe wortels van 

de Aboriginal spiritualiteit gedeeld. 

Alessandro: Bedankt.  

De Teens for Unity van Oceanië hebben ons deze korte video over het “Hombre Mundo-

project” toegestuurd. Ze zijn het leven en de cultuur van de aboriginals gaan leren kennen.  

 

Ondertiteling: Lake Mungo is een droog meer in het zuidoosten van Australië.  

Het is een wereld-erfgoed-locatie waar belangrijke archeologische vondsten zijn gedaan, 

waaronder de oudste menselijke resten die ooit in Australië zijn ontdekt. De aboriginals zijn 

een van de oudste populaties ter wereld: 60.000 jaar oud. 

50 jongeren uit heel Oceanië hebben onlangs Lake Mungo bezocht om meer te leren over de 

aboriginals en hun rijke cultuur. 

 

Meisje: Voor mij was het een gelegenheid om meer te leren over de Australische aboriginals, 

om meer te leren over hun cultuur en hun levensstijl.  Dit kamp was ook een gelegenheid om 

nieuwe vriendschappen met hen te sluiten, te weten wie ze zijn, waar ze vandaan komen. 

Ondertiteling:  

 

Er zijn ongeveer 750.000 inheemse Australiërs in Australië, van bijna 500 culturele groepen, 

elk met zijn eigen taal en tradities 
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Jongen: 

Ik heb meer leren kennen van de Aboriginal-cultuur en het land. We hebben ook wat tips 

gekregen om op de didgeridoo te spelen. 

Ondertiteling 

"Ik had het gevoel dat ik eindelijk een poging heb gedaan om de cultuur en de geschiedenis 

te begrijpen van het land waar ik ben geboren en opgegroeid." Peter (16 jaar oud). 

 

 

4. CASTEL GANDOLFO: DE EERSTE ASSEMBLEE VAN DE JONGEREN VAN DE FOCOLARE  

 

Miso: Twee weken geleden waren we hier in deze zaal met een groot aantal jongeren die 

veel landen van de wereld vertegenwoordigden voor de eerste assemblee van de jongeren 

van het focolare. Ik zat in de voorbereidende commissie en we hebben er een jaar samen 

aan gewerkt. Het is een assemblee die wij, jongeren, wilden houden om elkaar te leren 

kennen, de situatie te inventariseren en nieuwe voorstellen voor de toekomst te doen.  

 

spreker  : ze zijn met 195, van 17 tot 35 jaar oud en komen uit 67 verschillende landen. Zij zijn 

de gedelegeerden van de eerste jongerenassemblee van de Focolarebeweging. 

 

Esther - Cuba:  In deze assemblee bepalen we de weg die we willen gaan met de Gen-

beweging en andere realiteiten voor de komende zes jaar. Dus ik denk dat het een belangrijk 

moment is waarop we de toekomst in het heden brengen. 

Debora - Italië: De praktische werkzaamheden zijn begonnen over wat de belangrijkste 

kwesties van deze assemblee zijn. 

Fernando, OMI missionaris - Uruguay: Vier hoofdthema's; het eerste betreft onze identiteit; 

het volgende "naar buiten treden"; het derde gaat over vorming en begeleiding en het vierde 

thema is rol en protagonisme. 

Pababelo Sethiba - Zuid-Afrika: Ik verwacht dat we ons op de problemen concentreren; dat 

we onderling delen wat er in ons land leeft en welke problemen we tegenkomen; dat we aan 

de andere landen, de andere zones kunnen vragen hoe zij met deze problemen omgaan... of 

zij dezelfde problemen hebben. 

 

Spreker: De protagonisten van deze assemblee zijn de jongeren van de Focolarebeweging: er 

zijn de gen, de jonge religieuzen, de priesterstudenten, de jongeren, die actief zijn in de 

Parochie- en Bisdombeweging en de Jongeren voor een Verenigde Wereld.  

 

Jean Philippe - Ivoorkust: Ieder van ons heeft zijn of haar eigen verwachtingen uitgesproken, 

wat we willen bereiken door de verschillende vormingstrajecten en de begeleiding die we 

verwachten. We hebben echt  vrijuit  gesproken, iedereen heeft zich kunnen uitdrukken. 

Reny - Venezuela: Volgens mij is het nodig om de sociale, morele, de leerstellige en ook de 

psychologische aspecten van onze vorming te verdiepen, zodat onze jongeren kunnen 
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reageren op de uitdagingen waarmee ze in hun land worden geconfronteerd, ook afgestemd 

op hun leeftijd. 

Amanda - Brazilië (in het Portugees): We zijn als jongeren begonnen op deze weg "naar 

buiten toe": van een individuele naar een collectieve identiteit. 

 

spreker  : Voordat de jongeren op de Assemblee zijn aangekomen hebben ze zich in groepen 

voorbereid, maar dat niet alleen.  De afgelopen maanden zijn er 

- gen-congressen geweest in Oceanië, het Midden-Oosten en Brazilië;  

- campussen en scholen van de jongeren voor een verenigde wereld rond de thema's vrede, 

gerechtigheid en legaliteit, volgens het 'gele' pad;  

- de school voor ambassadeurs van de Verenigde Wereld in Arny, in Frankrijk;  

- en de schoolkampen van de de Parochie- en Bisdombeweging. 

 

Het is moeilijk om alle onderwerpen van deze dagen samen te vatten; en in zo'n 

interculturele omgeving ontbraken de moeilijkheden niet ... 

 

 Clara - Uruguay:  Het moeilijkste was om de realiteit uit te drukken die ieder van ons met 

zich meebracht, omdat er in elke zone veel moeilijkheden zijn en het soms moeilijk is elkaar te 

begrijpen. 

Amanda - Brazilië : Er zijn conflicten geweest; want het was niet dat er unanimiteit was over 

het document en dat we allemaal heel tevreden waren... nee! 

Laxman - India:  Mijn methode was om in dialoog te blijven; Ik begreep veel dingen niet 

omdat ze echt katholiek waren. Het ging dus om het accepteren van de ander, en voor de 

ander om mijn mening te accepteren, die van iemand van buitenaf... 

Esther - Cuba : Ieder van ons, elk van onze jeugdrealiteiten, moet zichzelf in de plaats van de 

ander weten te stellen, van de ander die misschien niet christen is, maar een andere religie 

heeft, we moeten nog veel leren. In de Beweging is er ruimte voor iedereen. Ons charisma is 

eenheid. Er is ruimte voor iedereen. 

Jojo - Thailand: Er zijn verschillen, maar daar hou ik van, dat zijn de kleuren van het leven. 

De moderator  : Nu gaan we stemmen.  

Een jongere: het definitieve document van de jongerenassemblee 2019 is goedgekeurd. 

Nicholas - Italië: Wat ik van deze assemblee meeneem zijn verschillende dingen waarvan er 

enkelen nog niet helemaal duidelijk zijn, die nog bewerkt moeten worden.  

Ten eerste deze liefde voor de verenigde wereld, dus dit verlangen om betrokken te zijn, niet 

te wachten tot iemand anders iets doet, dat wij voortrekkers kunnen zijn. Dit is onze tijd. 

Laxman - India:  Mijn enige doel als ik thuis kom, is om bijelkaar te komen en samen te 

werken, het vuur onder de jongeren opnieuw aan te steken. 

 

Marco: Zoals jullie hebben gezien, was deze assemblee een belangrijk begin, het begin van 

een nieuwe weg. 

Nu gaan we de jongeren in Argentinië groeten, die zojuist in O'Higgins de 26e editie van het 
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"Fiesta de los Jovenes", het feest van de jongeren, hebben afgesloten. Er waren er ongeveer 

700 uit Argentinië, Uruguay en Paraguay. Het hoogtepunt was de ontmoeting met de 

moeder van Chiara Luce Badano, Maria Teresa, en Chicca, haar beste vriendin.  

Chiara Luce was een Gen die in 2010 zalig is verklaard. Enkele van onze vrienden die daar 

aanwezig waren, hebben ons gezegd dat ze door hun woorden Chiara Luce, dichtbij hebben 

gevoeld, een model, een vriendin om hun moeilijkheden te overwinnen. 

 

 

5. DUITSLAND: VLOG VAN DE 10° WERELDASSEMBLEE VAN DE RELIGIES VOOR VREDE   

 

Alessandro: In augustus vond in Duitsland de wereldvergadering van Religies voor Vrede 

plaats. Ana Clara Giovani, een gen en Braziliaanse journalist, vertelt ons hoe deze ervaring 

was door middel van een videoblog. 

 

Tekst: Mijn reis naar de ontmoeting van interreligieuze dialoog 

 

Ana Clara Giovani: Hallo, ik ben Ana uit Brazilië, ik woon in Sao Paulo en ik studeer 

journalistiek. Ik heb deelgenomen aan een congres van de Interreligieuze Dialoog, 

georganiseerd door “Religions for Peace”. Voordat ik verder ga, wil ik jullie de prachtige 

vrienden voorstellen die ik gedurende deze dagen heb leren kennen. 

Diverse jongeren: Ik ben Jesslyn. Ik heet Philbert Aganyo. Ik ben Jacqueline Mallari. Mijn 

naam is Merelyn Chitharai. Mijn naam is Abdiel. Mijn naam is Htet. Mijn naam is Agatha 

Sagne. 

En ik ben boeddhist. Ik ben zevendedagsadventist. Ik ben katholiek. Ik ben Hindoe. Ik ben 

protestant. Ik ben boeddhist. Ik ben katholiek.  

 

Ana Clara Giovani: Gisteren ben ik aangekomen in Bonn, een stad met ongeveer 300.000 

inwoners. Hier is een radiozender van de staat: “Deustche Welle”. En dat is precies waarom 

ik in deze stad ben. We hebben een week in Bonn doorgebracht met lessen en workshops 

over communicatie en sociale netwerken. Er is een Instagram, een Twitter en een Facebook-

groep gecreëerd om alles wat voor ons van belang was tijdens de vergadering te delen.  

Hier ben ik al in Lindau om deel uit te maken van de Vergadering. In dit gebouw zal alles 

gebeuren.  

 

Religions for Peace brengt de religieuze gemeenschappen van de wereld samen om effectief 

samen te werken voor de vrede en concrete gemeenschappelijke acties te ondernemen. De 

Wereldvergadering is een gelegenheid om lokale ervaringen uit te wisselen en acties voor te 

stellen voor de komende 5 jaar.  

Meer informatie vind je op de site: rfp.org.  

 

Ana Clara Giovani: De eerste dag hadden we een  voorbereidende vergadering  voor 
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jongeren. Een ruimte waar jongeren uit de hele wereld elkaar konden ontmoeten om te delen 

wat ze doen en na te denken over voorstellen en acties voor de toekomst. Er waren zelfs 

jongeren die geen religieuze overtuigingen hadden.  

 

Benedicte Charrier – Francia:  Voor ons is het belangrijk dat "interreligieus" niet alleen gaat 

over de dialoog tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen, maar ook tussen 

andere vormen van "geloof" in de zin van overtuigingen. Ik heb vertrouwen in wat we samen 

kunnen doen, ik heb geen geloof in God, maar ik heb geloof in veel dingen die we gemeen 

hebben. 

 

Ana Clara Giovani: Een andere dag was er een wandeling naar een vredesmonument dat 

werd ingehuldigd. De Ring voor de Vrede, het bestaat uit 36 houtsoorten, en 

vertegenwoordigt de alliantie van volkeren voor de opbouw van de vrede.  

Ik denk dat de interreligieuze dialoog deze eeuwige reis is waarbij we beetje bij beetje 

relaties opbouwen, in verscheidenheid, maar waar deze mensen echt bereid zijn tot een 

dialoog.  

Terwijl de vergadering plaatsvond, bleven we werken en inhoud produceren voor sociale 

netwerken. Het was heel mooi omdat we heel vrij waren om te kiezen voor wat ons 

interesseerde en waar we over wilden praten. 

Een van de onderwerpen die ons echt interesseerde was het werk dat sommige joodse, 

christelijke en islamitische vrouwen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika doen om 

onderwijs en financiële onafhankelijkheid voor vrouwen te waarborgen.  

 

Ms. Layla Alkahafaji – Irak: Door vrouwen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika in Jordanië 

bij elkaar te brengen, wisselen we ervaringen uit en komen we erachter dat een ander geloof 

niet betekent dat we een conflict moeten hebben. Verschillende religies betekent dat je de 

dingen vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Dus wat er ook gebeurt, moeilijkheden 

zouden vrouwen er toe aan moeten zetten om vanuit verschillende invalshoeken naar elkaar 

te kijken, hun ervaring in te brengen om hun denken te verrijken en hun instrumenten te 

verrijken, om de problemen in hun land aan te pakken. 

 

Ana Clara Giovani: vandaag interviewen we een zeer belangrijke inheemse leider, Sônia 

Guajajajara. Ze maakt deel uit van een partnerschap tussen de Religions for Peace en de 

Verenigde Naties in het kader van het project “Interfaith Rainforests Initiative”, dat werkt 

voor de bescherming van regenwouden en inheemse volkeren. 

 

Sônia Guajajajara – Brazilië: Alle bewegingen in de wereld maken zich momenteel zorgen 

over de bescherming van het milieu, de bescherming van Moeder Aarde, en het is belangrijk 

dat alle religies van de wereld zich verenigen om deze strijd te steunen en solidair te zijn.  

 

Ana Clara Giovani: Aan het einde van de assemblee werd een verklaring afgelegd met 
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voorstellen voor de komende jaren.  

Het deed me een beetje pijn om daar niet veel mensen van de Focolarebeweging te zien, 

omdat ik denk dat Chiara ons een enorm geschenk heeft gegeven met deze interreligieuze 

dialoog. Dus als jij, beste jongere, geïnteresseerd bent in de interreligieuze dialoog en ervoor 

wilt werken, stuur me dan een DM op Instagram, via WhatApp, stuur me een rooksignaal, of 

wat dan ook! Dan praten we erover en proberen een wereldwijd netwerk van jongeren te 

vormen die zich willen inzetten voor de interreligieuze dialoog 

 

Engelse: Het is een video! Oh, was het al een video vanaf het begin?! 

Alessandro:  Bedankt Ana Clara. 

 

 

6. INDIA: EEN BEZOEK AAN DE FOCOLAREGEMEENSCHAP VAN BANGALORE 

 

Alessandro: Nu gaan we naar India, naar Bangalore, dat is echt een multireligieuze 

omgeving. Laten we iets van de focolare gemeenschap in die stad leren kennen. 

 

spreker: We zijn in Bangalore, in het zuiden van India. De stad met grote parken op bijna 

duizend meter boven de zeespiegel, hoofdstad van de informatietechnologie, de Silicon 

Valley van India, maar ook een multi-etnische en multi-religieuze metropool. Het 

kosmopolitische karakter wordt versterkt door de meer dan 1.000 hindoe-tempels, 400 

moskeeën en 100 christelijke kerken. Je hoeft de Russel Market maar over te lopen om 

binnen te gaan in een volledig islamitische omgeving omringd door vele moskeeën. Als je 

enkele meters verderop een klein pleintje oversteekt zie je plotseling de grote katholieke 

basiliek van Shivajii Nagar, die aan Maria is toegewijd. Vlak bij zijn er ook veel hindoe-

tempels zoals de Om Shakthi-tempel, die alle dagen van de week druk bezocht wordt.  

Een vreedzaam samenleven van mensen, die tot verschillende religies behoren, maar  dat 

soms versluierd wordt door wantrouwen of spanning vanwege de politieke manipulatie.  

De focolaregemeenschap is hier in Bangalore al enkele jaren aanwezig en loopt voorop in het 

bevorderen van “cultuur en vorming” in dialoog met andere religies. Zoals vandaag in de 

grote kerk van de Heilige Geest, in een overwegend katholieke wijk, in wat ooit een 

buitenwijk van de stad was. Er wordt gesproken over de dialoog van de Kerk, vooral door de 

figuur van paus Franciscus, maar ook in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie.  

Hier ontmoeten we ook Angela en Luis Colaco, die, net als veel andere mensen in deze 

gebieden, na vele jaren in de Perzische Golflanden te hebben gewerkt, eenmaal met 

pensioen, weer in India zijn komen wonen, met niet weinig moeilijkheden.  

 

Angela Colaco: We kwamen hier terug; Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om 

hier weer te komen wonen. Maar na zoveel jaren elders was het echt heel, heel moeilijk. [...] 

er was hier niet veel kwaliteit van leven. 

En daarom bleef ik mopperen. Waarom zijn we teruggekomen? Waarom zijn we 
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teruggekomen? 

Toen ben ik gaan nadenken en zei: het is tijd om te beslissen. Nu de Heer me hier heeft 

gebracht, moet ik niet terugkijken, maar mijn hulp aanbieden aan het "community college". 

Dat was 15 jaar geleden. Het is denk ik het beste wat ik, wat wij samen als een gezin als 

echtpaar gedaan hebben. 

 

Louis Colaco: Toen ik naar India kwam, zei ik tegen mezelf iets eenvoudigs en dat is dat God 

me veel dingen in het leven heeft gegeven. Nu ik met pensioen ben, moet ik aan de 

samenleving iets teruggeven in ruil voor de vele zegeningen die ik in mijn leven heb 

ontvangen. 

 

Angela Colaco: Het Community College is opgericht door de parochie voor de kansarme 

kinderen uit de sloppenwijken die gelukkig tot de tiende klas naar school hebben kunnen 

gaan, maar daarna niet de cijfers of het geld hadden om verder regulier onderwijs te 

genieten. 

Er zijn vier vakken, die we aanbieden: als eerste levensvaardigheden. Zodat ze beseffen: "ik 

ben niet anders dan anderen, ook al ben ik misschien in een arm gezin geboren, door mijn 

achtergrond, of omdat mijn ouders niet genoeg geld hebben, of wat dan ook." Je bent 

waardevol en je bent net als iedereen". 

Engels is erg belangrijk omdat ze van lokale volksscholen komen. Dus hier leren ze spreken, 

communiceren en schrijven in het Engels.  

En dan de basis computervaardigheden, omdat ze zelfs nog nooit een computer hebben 

aangeraakt.  

Ik bereid ze voor om te kunnen werken en als er een baan is, dan sturen we ze daarheen. 

Elk van hen heeft een probleem; alles wat ze eigenlijk zoeken is liefde, iemand die hen 

begrijpt, die naar hen luistert, die van hen houdt. En wat je ervoor terugkrijgt, is echt ware 

liefde. 

 

Louis Colaco: We werken als een team met grote eenheid. Ik heb ontdekt dat we in dat team 

versterkt zijn door de geest die we in Focolare hebben: van eenheid, liefde, begrip, respect. 

Ik weet zeker dat je wilt weten hoe oud ik ben. Ik ben..., ik kan mijn leeftijd niet verbergen, 

maar weet je dat ik verbaasd ben als ik naar de bank ga en de bankbediende vraagt me: 

"Hoe oud bent u?" Ik zeg: "Jullie hebben mijn papieren, daar staat het!" Ze zeggen: "Nee, 

nee. alstublieft kunt u me zeggen hoe oud u bent." 

"Dan zeg ik, ik ben ouder dan 84! - Maar ik kan je één geheim vertellen: ik geef les aan 

jongeren. En dat geeft me leven. 

 

Spreker:  Als je denkt dat het onmogelijk is om in Bangalore een goede pizza te eten, dan heb 

je het mis! Ga maar eens kijken in het focolare, soms verandert de kamer in een echte 

pizzeria: de bestellingen worden via de app opgenomen en er wordt gewerkt. Het initiatief is 

een paar jaar geleden ontstaan om de jongeren van Gazastreek te steunen, onder de 
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bombardementen, en heeft sindsdien stand gehouden en ... het werkt! 

 

Aaron Pacheco 

De reden dat ik pizza kom maken, is niet om me goed te voelen: "Oh, ik heb dit gedaan!" "Ik 

ben een aardig iemand omdat, weet je, ik me hiervoor inzet". 

Ik voel dat ik als persoon dit kan teruggeven aan de samenleving. Financieel heb ik niet veel, 

ik kan niet, ik weet niet hoeveel geld geven. Ik weet geen betere manier om bij te dragen, en 

op deze manier krijg ik er de ervaring voor terug om in eenheid iets op te bouwen, waar 

fouten zijn toegestaan – als beginneling - en we werken in een geest van begrip, liefde, 

eenheid. Ik denk dat dat precies is waarom ik hier terugkom, elke keer als we pizza maken. 

Miso: Groeten aan Angela en Louis, de jongeren en de hele gemeenschap! Echt, ieder van 

ons heeft iets dat hij kan geven. 

 

 

7. TONADICO IN DE DOLOMITEN: “HOOG MIKKEN” – GEZICHTEN EN STEMMEN VAN DE 

EUROPESE MARIAPOLI  

 

Marco: Ook Europa is een multiculturele omgeving. Het oude continent denkt al lange tijd na 

over haar toekomst. Nieuwe scheidingen, muren, we dachten dat ze tot het verleden 

behoorden, keren ze weer terug? In ieder geval is het nodig een dialoog te voeren, elkaar 

beter te leren kennen. Daarom is het idee van de eerste Europese Mariapoli ontstaan. De 

Marapoli’s zijn de zomerbijeenkomsten van de focolare, die een nieuwe stijl van samenleven 

tussen generaties, volkeren en culturen hadden ingeluid. 

 

Conleth Burns, Armoy – Noord-Ierland 

Er zijn verschillende manieren om thema’s als migratie, vluchtelingencrisis, 

klimaatverandering, Brexit, te benaderen; we kunnen ze zien als doel op zich; kwesties 

waarover er altijd verdeeldheid zal blijven bestaan…  

…De uitdaging voor ons is hoe we deze tegenstrijdigheden benaderen. 

 

Paola Mosca, Trieste -  Italië 

In een tijd waarin er in Europa wordt aangedrongen op integratie tussen de volkeren, maar 

ook op autonomie en dus verdeeldheid, voelden we de behoefte aan dialoog tussen de 

volkeren; aan het uitwisselen van ideeën en ervaringen; en vooral om naar elkaar te 

luisteren. Zo is het verlangen naar een Europese Mariapoli ontstaan. 

Meer dan 2.600 mensen uit 38 landen nemen deel, vanuit Europa en ook daarbuiten, er 

waren mensen uit Jordanië, Brazilië en Argentinië. 

 

tekst: Een gemeenschappelijke bestemming 

 

Muireann Ní Éideáin, Dublin – Ierland 
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We hebben ervaringen gedeeld als bergbeklimmen, met mensen uit Ierland, Engeland, Italië, 

Servië, Polen en andere landen. Tijdens de wandelingen hielpen we elkaar, boden we elkaar 

water aan, gaven we elkaar advies en vertraagden we om elkaar te ondersteunen en zo 

verder te komen. En ik denk dat deze kleine dingen laten zien dat Europa een plek kan zijn 

waar mensen kunnen samenwerken, ondanks hun verschillende politieke opvattingen, 

ondanks hun eigen cultuur. 

 

Kacper Pietraszewski, Warsaw – Polen 

Ik denk dat het heel belangrijk is om te proberen de stereotypen waar we mee leven achter 

ons te laten. Voortdurend worden die versterkt omdat de media ons zeggen wat ze willen en 

veel kabaal maken. Het is belangrijk om samen tot de waarheid te komen en elkaar te 

steunen in dialoog. 

 

Joe Driver, Dundee – Scotland  

Brexit is voor mij en voor veel mensen in het Verenigd Koninkrijk een onderwerp dat 

verdeeldheid brengt. Dat  maakt mij triest. Ik denk dat het onjuist en onaanvaardbaar is, 

want zoals je aan onze voetbalwedstrijd kunt zien, ook als je het niet altijd eens bent met 

elkaar en Groot Brittannië Italië wil verslaan, toch kunnen we allemaal vrienden zijn, lachen 

en plezier hebben. 

 

Snezana Pavlovic, Belgrade – Servië  

Ik ben orthodox en ik ben hier met mijn familie gekomen.  

De eerste indruk van de Mariapoli is dat dit een groot evenement is, Europa is groot en 

divers. Er zijn veel taalkundige en culturele barrières, maar ondanks alles moeten we volgen 

wat Chiara Lubich ons heeft gezegd, eenheid in verscheidenheid. Een geïntegreerd Europa, 

geestelijk verenigd, maar met diversiteit, want diversiteit is schoonheid en rijkdom. 

 

Dimitar Plachkov, Sofia – Bulgarije 

Voor mij is een van de belangrijkste kansen in de Europese mariapoli om elkaar te leren 

kennen. Ik kom uit Bulgarije, een land dat veel te lijden heeft gehad van de muur. 

De Europese Unie is niet alleen een economische gemeenschap, maar bestaat ook omdat we 

verenigd willen zijn en elkaar nodig hebben. 

 

Barbara Passalacqua, Trento – Italie 

Hier zijn we in de kerk van Fiera di Primiero, die nu bezocht wordt door een groep jongeren 

uit Ierland en Italië. Deze kerk heeft een bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van de 

Mariapoli, met name in de laatste, die van 1959. Deze mariapoli werd bezocht door meer 

dan 12.000 mensen van 27 nationaliteiten. Aan het eind van de Mariapoli, op 22 augustus, 

het feest van Maria Koningin, wijdden 9 vertegenwoordigers van de talen die aanwezig 

waren, hun volk aan Maria toe.  
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Tekst: Enkele stemmen in verschillende talen van de toewijding aan Maria 

 

Miguel Aguado, Politici voor de eenheid, Madrid – Spanje 

Belangrijk was het herdenken en actualiseren van de verbintenis die Chiara en Igino Giordani 

zijn aangegaan, samen met de politici die in 1959 in de Mariapoli  aanwezig waren: om van 

de liefde tussen personen over te gaan op de collectieve liefde, dus om het land van de ander, 

zijn cultuur, zijn taal lief te hebben als die van onszelf. 

 

Alberto Lo Presti, Igino Giordani Center, Rome – Italië  

Het is zeer actueel om vandaag terug te keren naar de toewijding van de volkeren aan Maria. 

Omdat we de indruk hebben dat er momenteel opnieuw tendensen zijn ontstaan, die we 

dachten te hebben overwonnen,  van onenigheid, misverstanden, intoleranties.  

In een wereld die gekenmerkt wordt door mondiale processen, betekent het geven van een 

ziel aan deze bewegingen die naar de eenheid  streven, vooral het bepalen van onze eigen 

historisch lot. Als we elkaar zien als broeders kunnen we onze geschiedenis veranderen en 

deze naar deze gemeenschappelijke bestemming leiden 

 

 

8. IN DIALOOG MET JESÚS MORÁN 

 

Alessandro: Hier bij ons is Jesús Moran, de co-president van de Focolarebeweging. Jesús, 

zoals we hebben gezien, waren zowel de Europese Mariapoli als de Jongerenassemblee twee 

belangrijke momenten en jij hebt aan beide deelgenomen. Wil je ons er iets over vertellen?  

 

Jesùs: Ook jullie hebben deelgenomen.  

Ik begin met de Jongerenassemblee, dat was geweldig. Ik denk dat jullie ons wat hebben 

geleerd, want jullie waren echt heel serieus bezig, de jongeren waren erg betrokken bij het 

werk, je zag het op de foto's. Ik was erg onder de indruk van de manier waarop jullie in staat 

waren om hun onderlinge verschillen te verdragen en echt met elkaar te praten, en om tot 

een document te komen dat de instemming van iedereen had. 

Zoals gezegd, nog meer dan het document als resultaat van de assemblee, was het beste 

resultaat jullie zelf. Het was vooral duidelijk in de laatste momenten. Toen we daar 

aankwamen, werden we aangestoken door deze immense vreugde. Het is waar wat we een 

keer onderling met Emmaus zeiden: “jullie zijn niet onze toekomst, maar jullie eigen 

toekomst. En in die zin zijn jullie de toekomst van het Werk van Maria.  

Dus ik bedank jullie enorm.  

Wat de Europese Mariapoli betreft, ik ben er twee keer geweest: de eerste week en de 

laatste samen met Emmaüs, en ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk was. Ik heb niet 

deelgenomen aan de eerste Mariapoli, maar het leek me dat ik in die tijd leefde, ik dacht: 

maar dit is echt een Mariapoli zoals Chiara die zag, dat wil zeggen een nieuwe samenleving 

door de diversiteit van overtuigingen, van aanwezige culturen, door de menselijke relaties 
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die tot stand zijn gekomen. Het was echt a.h.w. het Paradijs aanraken. Overigens is de 

natuur daar werkelijk paradijselijk. 

Ik denk dat de Europese Mariapoli een cultureel en menselijk evenement geweest is, van dat 

soort dat ogenschijnlijk geen lawaai maken – de pers had er wel wat meer bekendheid aan 

kunnen geven - maar één die geschiedenis schrijft, omdat het echt profetisch is. De 

hoeveelheid vooroordelen die in die dagen zijn weggevallen en die normaal gezien dagelijkse 

kost zijn in Europa. Ongelooflijk hoeveel vooroordelen er zijn. Dus, zoals sommige vòòr mij al 

zeiden, het was echt een ervaring van broederschap en dus moet je daarheen gaan als je de 

toekomst van Europa wilt zien. 

Ik hoop dat dit zo snel mogelijk wordt herhaald. 

 

Alessandro:  Bedankt!  

 

 

9. KAMEROEN: IN FONTEM GAAT HET LEVEN VERDER 

 

Miso: In deze maanden hebben velen ons gevraagd hoe het met Fontem gaat, het 

Focolarestadje in Kameroen, dat zich in een conflictzone bevindt. Helaas is de situatie nog 

steeds niet opgelost. We vroegen Aracelis en Charles, die hier in Italië waren, of ze ons 

kunnen vertellen hoe de situatie nu is. 

 

 tekst: Castel Gandolfo, 27 giugno 2019 

 

Aracelis Nkeze: We kwamen aan op het vliegveld en stapten in de bus die ons naar het 

Mariapolicentrum bracht. Ik kwam aan en zei: ik ben Aracelis uit Fontem. Ze zeiden: "Nee 

Fontem is gesloten". Ik zei: "Fontem is niet gesloten". Dus ik wil iedereen hier zeggen dat 

Fontem niet gesloten is. 

 

spreker:  Deze boodschap die met kracht weerklinkt is van Aracelis Nkese en Charles Tasong, 

aanspreekpersonen van de Focolare-gemeenschap in Fontem in Kameroen. 

Ze zijn in Castel Gandolfo aangekomen voor een internationale bijeenkomst van 

aanspreekpersonen van de lokale gemeenschap, na een reis vol avontuur - als in een film - 

vanwege de huidige ernstige sociaal-politieke crisis in Kameroen. 

 

Aracelis Nkeze: We moesten reizen - voor degenen die Fontem kennen - van Nveh naar 

Njentse. Op sommige plaatsen is de weg volledig onbegaanbaar. Je moet eerst door het 

oerwoud en dan een stuk naar beneden. Daar hebben we een motor genomen en zijn we 

verder naar Dschang gereisd. Dus de reis was moeilijk, maar mogelijk. 

 

spreker: Fontem is het eerste stadje van de Focolarebeweging in Afrika en neemt een 

bevoorrechte plaats in, in de geschiedenis en in het hart van de Focolare.  
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De komst van de eerste artsen focolarini in 1966 markeerde het begin van een unieke relatie 

tussen Chiara Lubich en het Bangwa-volk en sindsdien zijn de resultaten voor iedereen 

zichtbaar: zoals de school: “Our Lady Seat of Wisdom”, en het ziekenhuis “Mary Health of 

Africa”. 

In 2016 begint een sociaal-politieke crisis in de Engelstalige regio's van Kameroen. Fontem 

bevindt zich midden in een van deze regio's.  

Sindsdien volgen we de situatie met bezorgdheid. Er zijn  momenten van sterke gewapende 

conflicten tussen het reguliere leger en de Engelstalige separatisten. In deze regio’s is alle 

dienstverlening stopgezet. 

 

Aracelis Nkeze: Sinds de strijd is begonnen zijn veel mensen uit hun huizen gevlucht en 

hebben dekking gezocht in het mariapolicentrum. 

 

Charles Tasong: Het Mariapolicentrum is voor ons als een meetingpoint waar al onze 

activiteiten plaatsvinden. Op zondag zijn we met 200, 300. Wanneer we grote evenementen 

hebben, zijn we met bijna 500. Ook komen vrouwen naar het ziekenhuis voor de vaccinatie 

van de kinderen. Zwangere vrouwen blijven in het mariapolicentrum om dichter bij het 

ziekenhuis te zijn, waar ze heengaan om te bevallen.  

 

spreker: Op de school wordt geen les gegeven, maar het ziekenhuis is nog steeds open, 

dankzij de inspanningen en de moed van enkele verpleegkundigen en ander personeel dat 

iedereen die binnenkomt van dienst probeert te zijn.  

 

Aracelis Nkeze: Er zijn geen artsen meer in het ziekenhuis, maar de enkele verpleegkundigen 

die er zijn doen het uitstekend. Er zijn geen problemen voorgevallen, van het type: "Oh, deze 

persoon stierf omdat er geen dokter was". Je ziet dus dat het alleen het werk van God is. Alles 

spreekt van een wonder. 

 

spreker  : Charles en Aracelis steunen met persoonlijke offers en veel liefde de Focolare-

gemeenschap in Fontem.  Charles is getrouwd en heeft 6 kinderen. Het gezin is verder naar 

het noorden verhuisd naar Bamenda, een veiligere stad die kinderen de mogelijkheid biedt 

om verder te studeren. Als gezin hebben ze besloten dat het goed is dat hij in Fontem blijft 

om dicht bij de bevolking te zijn, die de vallei niet kan verlaten. 

 

CharlesTasong: Ik kan maar niet begrijpen, dat er mensen zijn, die zeggen, dat Fontem 

gesloten is. Chiara kwam in 2000 naar Fontem en sloot een pact van wederzijdse liefde met 

het Bangwa-volk en met iedereen.  

En nu? Hoe kan ooit iemand denken dat Fontem is gesloten? Dat is onmogelijk. Het leven van 

Chiara zou in ons bloed moeten zitten. Dus als Fontem volledig zou willen sluiten, zou je 

iedereen het bloed moeten ontnemen. Maar ik denk dat dat onmogelijk is, want we leven het 

leven van wederzijdse liefde, wat door zal gaan. 
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spreker  : Aracelis geeft tijd en liefde aan veel mensen die zij ontmoet. Achter haar 

aanstekelijke vreugde is het niet meteen te zien dat zij, net als Charles, momenten heeft 

meegemaakt waarin haar eigen leven in gevaar was. We vroegen waar ze de kracht vandaan 

haalt om verder te gaan. 

 

Aracelis: Ik vind kracht in God. Ik heb mijn leven gegeven voor de mensen. We zijn weer in de 

begintijd van het Ideaal en het geeft ons veel moed, het laat ons echt zien dat we op de 

goede weg zijn. Als we kijken naar wat er met Chiara is gebeurd tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en wat er nu gebeurt, zeggen we dat onze oorlog niets is vergeleken met wat 

Chiara heeft weten te omarmen en geen van hen stierf. Dus we leggen ons leven in de 

handen van God en vertrouwen op God voor alles. 

 

spreker: Enkele momenten met Charles en Aracelis zijn voldoende om te begrijpen dat de 

gedachte  dat is Fontem gesloten, verre van waarheid  is. Hun zekerheid van vrede houdt niet 

op bij Fontem en Kameroen. 

 

Charles Tasong: Het eerste wat uit mijn hart komt, diep uit mijn hart, zou zijn, dat we 

allemaal het pact van wederzijdse liefde, dat mamma Chiara ons heeft gegeven, zouden 

naleven. Het was bedoeld voor iedereen, iedereen. Ik geloof zeker dat als we dat pact 

allemaal in de wereld leven alle problemen van de wereld zullen worden opgelost. Het zal 

geen wonder zijn, het zal komen. Dus ik zou iedereen willen zeggen, om dit pact van 

wederzijdse liefde overal te leven, het zal de wereld veranderen en we zullen vooruit gaan. 

Dat zou mijn wens zijn, dat iedereen dit pact van wederzijdse liefde in praktijk brengt, ja.  

 

Alessandro: Bedankt Charles, bedankt Aracelis. 

 

 

10. CHIARA LUBICH: EEN PLECHTIG “PACT”  

 

Alessandro: We blijven in Fontem; we willen samen een heel belangrijk moment opnieuw 

beleven: het was 6 mei 2000 en Chiara was er met de hele bevolking toen ze dit pact van 

wederzijdse liefde bezegelden. – We gaan het nu bekijken.  

 

 Tekst: Azi – Fontem, 6 mei 2000 

 

Chiara: Ik voel dat ik nu niet bij jullie weg kan gaan zonder met jullie een plechtig pact te 

hebben gesloten / een sterk en bindend pact van wederzijdse liefde. / Het is een soort van 

eed, / waardoor we ons engageren om onderling altijd in volle vrede te leven en om die te 

herstellen iedere keer als die verbroken is. / 

Ik wil dit pact sluiten, opdat ook in de toekomst de roeping van Fontem gegarandeerd is / om 
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een ‘stad op de berg’ te zijn / opdat allen haar kunnen zien, (applaus) / allen haar kunnen 

bewonderen / en allen haar kunnen nabootsen.  

En laten we nu, als uiterlijk teken van ons pact, elkaar de hand geven. (Pauze) / 

Dank aan allen die dat gedaan hebben. / Jezus is vandaag in ons midden en is gelukkig. / En 

zoals vele jaren geleden / omgeeft God ons allemaal (applaus) als een zon / met zijn 

aanwezigheid. 

Dank aan iedereen, bedankt, bedankt! 

 

 

11. GROET VAN MARIA VOCE (EMMAUS) 

 

Miso: Emmaus, jij bent de presidente van de Focolare.... Je mag gerust hier komen.  Dit pact 

is echt heel sterk, ik voel dat het niet alleen iets is, dat betrekking heeft op het verleden, 

maar dat ook wij het vandaag moeten vernieuwen. 

 

Emmaus: Je hebt helemaal gelijk, ook wij moeten het pact vandaag echt vernieuwen. En 

weet je waarom? Omdat dit pact de eenheid mogelijk maakt en de eenheid brengt de 

aanwezigheid van Jezus zelf in ons midden, zoals Chiara zei.  

Jezus is de voortrekker van ons Werk, niet wij, maar Hij.  

We zagen het tijdens de ontmoeting met de gedelegeerden in deze dagen. We zagen hoe 

groot het Werk is geworden, hoeveel vruchten er zijn. Vruchten, die te danken zijn aan jullie 

allemaal die in de hele wereld je inzetten om dit Ideaal te leven. Daar bedanken wij jullie 

met heel ons hart voor. 

Maar we hebben ook de complexiteit van dit Werk gezien vanwege alle variëteit die er is: 

variëteit van cultuur, van generaties zoals we hebben gezien, van verschillende Kerken, van 

rijpheid van de verschillende zones.  

En wie kan ooit denken zoiets te kunnen managen? We zouden niet wijs zijn als we zouden 

denken, dat wij alleen dat zouden kunnen doen, dat kunnen we niet, en gelukkig hoeven we 

het ook niet te doen, omdat Jezus in ons midden het moet doen.  

Jezus in ons midden is de voortrekker van ons Werk en we hebben dit jaar, aan Hem gewijd, 

omdat we voelen dat als Hij in ons midden is, Hij ons het nodige licht zal geven om te 

begrijpen wat goed is om te doen, wat goed is om te zeggen, hoe we ons in bepaalde 

omstandigheden moeten bewegen. En met Hem kunnen we verder gaan. 

Hij is vandaag in ons midden - en laten wij dit pact sluiten, om ervoor te zorgen dat Hij er ook 

echt kan zijn. Ik doe het met jou, Alessandro, met jou, Miso, met jou Marco, met jullie 

allemaal, met iedereen die ons vanuit de wereld volgt, zodat Hij echt in ons midden kan zijn. 

En Hij is in ons midden, zei Chiara, en Hij is gelukkig. En wat willen we nog meer? Laten we 

Hem de vreugde geven om dit jaar en ook daarna gelukkig te zijn in ons midden. 

Ciao, allemaal! 

 

Miso: Duizendmaal dank! 
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12. AFSLUITING 

 

Marco: Dus we zijn aan het einde gekomen... We herinneren jullie eraan dat het volgende 

focolarejournaal op 7 december zal zijn, 8.00 uur ’s avonds, en we zullen de evenementen 

voor het eeuwfeest live vanuit Trento volgen! 

 

Alessandro: Maar voordat we afscheid nemen, willen we jullie dit boek presenteren. Het 

heet " gesprekken per telefoon " en is samengesteld door Michel Vandeleene ". Het is niet 

echt een zakboekje, maar het bevat 300 spirituele gedachten van Chiara die uitgezonden zijn 

met het focolarejournaal tussen 1981 en 2004. 

Marco: Nu even onvoorbereid. Vandaag hebben we veel mensen bedankt en begroet, maar 

we wilden alle mensen bedanken die in stilte en met toewijding het focolarejournaal 

voortbrengen, van de versten, de mensen die ons de beelden sturen, tot aan degenen die 

werken in de regie, geluidstechnici, technici, vertalers en natuurlijk de redactie die ons 

hebben gedragen en verdragen.  

Allemaal nogmaals werkelijk heel hartelijk bedankt! 

Miso: Nu nemen we afscheid, ciao iedereen! Bedankt! 

Marco: Ciao!  


