Boeiend werkbezoek en symposium te Mariënkroon
Tijdens een interessant minisymposium op Mariënkroon werd duidelijk wat de belangrijke
waarden zijn van de focolare beweging en van de gemeenschapseconomie. Liefde wordt
hier in de christelijke traditie geleefd en beleefd.
Zorgmanager Karin Jansen gaf uitleg hoe ze vanuit haar geloofsbeleving invulling weet te
geven aan de kernwaarden van de Wever: gastvrij, kundig, vertrouwd en energiek. De
sfeer werd anders door soms eenvoudige veranderingen in houding en gedrag. Dit komt
de zorgkwaliteit ten goede. Ze gaf de CDAers ook mee dat er grenzen zijn aan
bezuinigingen in de zorg.
Koen Vanreusel streeft een rechtvaardige economie na. Hij lichtte toe vanuit zijn
onderneming Selfmatic (zelfbouw met begeleiding) welke drie winstbestemmingen hij
toepast. Dat is de ontwikkeling van het bedrijf zelf, het geven van noodhulp en dat is het
verspreiden van de filosofie van de gemeenschapseconomie door onderwijs en vorming.
Wereldwijd gaat het om een gemeenschap van goederen waar 870 bedrijven aan
bijdragen. Deze bedrijven willen op een ethische manier zaken doen op basis van de
bijbelse filosofie en grondhouding “geef en u zal gegeven worden”. Hoeveel winst
gedeeld wordt is een persoonlijke en vrije keuze.
Jan Smits en Lucy de Haan schetsten de historie van Marienkroon en de
ontstaansgeschiedenis van Focolare als beweging. Chiara Lubich is tijdens de tweede
wereldoorlog bijbelregels met haar vriendinnen letterlijk in praktijk gaan brengen.
Inmiddels zijn er 30 modelstadjes in de wereld gebaseerd op haar filosofie, uiteenlopend
qua omvang.
Na de inleidingen vond een geanimeerde interactie met de zaal plaats onder
voorzitterschap van Mark Wintjes, fractievoorzitter van het CDA in Wijchen. Namens de
werkgroep Praktische Politieke Philosofie van het CDA Brabant had Mia Sol het woord.
Wikipedia laat meer dan 10 definities van liefde zien. Bert van der Woude (PKN)
bespreekt er vier. Hier zou het volgens haar om Agape, overstijgende en
onvoorwaardelijke liefde gaan.
Onder verwijzing naar mens- en maatschappijbeeld werden de christendemocratische
kernwaarden genoemd: gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en
duurzaamheid. De aanwezigen, CDA’ers en niet CDA’ers hebben over en weer kunnen
inzien en leren wat mensen van de focolare beweging wereldwijd ten diepste beweegt en
hoe de inleiders in de praktijk hiermee bezig zijn. Voordat het informele deel, het souper,
begon bedankte Wil van der Kruijs, voorzitter van het CDA Brabant, de organisatie en alle
vrijwilligers die hieraan hadden bijgedragen.
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