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Benefietavond

voor Cuba
Jongeren koken, serveren,
zingen en brengen geld
bijeen voor het project
'Cuba'. Nieuwe Stad vroeg
Elena Hinten, een van de
organiserende jongeren, om
een verslag.

Toen wij hoorden over de verschillende acties

die voor Cuba werden georganiseerd, ontstond

het idee om een benefietavond te organiseren.

Al snel volgden financiële plannen, uitnodigin-
gen, menu's, contacten met sponsoren, muzikale

bijdragen 9n een hoop decoratieve ideeën. De

avond kreeg steeds meer vorm en de eerste aan-

meldingen stroomden binnen. Al vanaf het eerste

moment was er een grote verbondenheid die ons

hielp om deze avond tot stand te brengen, met de

wetenschap de gasten een fijne avond te kun-

nen bezorgen en zo tevens een bijdrage aan een
'verenigde wereld'te kunnen geven, ook over de

landsgrenzen heen.

Voor één avond werden we allemaal omgetoverd

tot gastvrouw en gastheer, kok, afwashulp of
muzikant. Vele fakkels leidden de 53 gasten door

door Elena Hinten

0p 8 december 2012vond voor de eerste keer in Maria-

policentrum Mariënkroon in Nieuwkuijk een benefietavond

plaats voorActie Cuba, een project van stichiing Hongarije

dat ondersteund wordt door de bisschoppelijke Adventsac-

tie. Het project betreft de uitbreiding en de nieuwbouw van

boerderijen, om zo de zelfredzaamheid van de Cubanen te

bevorderen.

óigiluuói.n van deze avond waren Jongeren voor een

Verenigde wereld, onderdeel van de Focolarebeweging. Zr1

stellen zich als doel de wereld te laten zien dat het ideaal

van een verenigde wereld en van universele broederschap

de moeite waard is om voor te leven.

sneeuw en ijs naar de ontvangst. De grote zaal was

omgetoverd tot een restaurant, waarin de eerste

klanken en de sfeer van Kerstmis al voelbaar waren.

Een viergangenmenu volgde onder het genot van

livemuziek. Tussen de gangen door vond er een

gevarieerd programma plaats bestaande uit dans en

muziek, van Hàndel tot een lndonesische volksdans.

Verrassend voor de gasten was het moment waarop

een kersthit door alle jongeren vanuit verschillende
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hoeken van de ruimte werd meegezongen en we al zingend het

dessert serveerden. De avond werd afgesloten onder het genot van
een kop koffie of thee en een dankwoord dooreen van de gasten.

Een teken van een klein stukje 'verenigde wereld'die samen was
opgebouwd. Moe, maar voldaan werd de afwas gedaan en al-
les opgeruimd. Enthousiasme heerste over het welslagen van de

avond en het bedrag van € 1600,- dat werd opgehaald. De daarop-
volgende dagen werden nog vele mooie reacties ontvangen op de

organisatievandeavond.Volgendjaarweer?Wieweet!<
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Een dagelijkse
'time out'
voor de vrede
Oorlogen en burgerstrijd op verschil-

lende plaatsen in de wereld. Hart-
verscheurende taferelen waar we

onmachtig getuigen van zijn. Maria

Voce, presidente van de Focolare-

beweging roept op tot een dagelijkse
'time-out'.

Tijdens een internationaal congres
van 350 jongeren van Focolare,

bijeen in Castelgandolfo in ltalië, riep

de presidente van de beweging, Ma-

ria Voce, de jongeren op als eerste
gehoor te geven aan de noodkreet

van leden van de beweging uit het

Midden-Oosten. "Tegenover deze

absurde oorlogen is de kracht van

het gezamenlijke gebed nodig", zei

Maria Voce. "ln eenheid willen we

God het geschenk van de vrede
vragen."

Al eerder, tijdens de Golfoorlog in

1991, had Chiara Lubich, stichtster
van de beweging, met name de
jongeren opgeroepen iedere middag
om 12 uur God in een gezamenlijk

gebed, een 'time-out', te vragen de

vrede te bewerkstelligen.
"Jezus is de Vredesvorst", zei Maria
Voce. "Hij kan de mensheid de juiste

vrede geven, die het voor iedere

mens, van welk geloof, land of ach-
tergrond dan ook, mogelijk maakt in

vrede te leven".

Via Facebook en andere sociale
netweken zijn de jongeren gestart

om het gebedsinitiatief voor de vrede

te verspreiden. ledereen wordt uit-

genodigd om om 12 uur's middags,
waar hij of zij is, een moment in stilte
of hardop, alleen of met anderen,
het geschenk van de vrede voor alle
mensen te vragen.
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