SYMPOSION
Vroeger hielden we onze jaarlijkse Vriendendag in Oosterbeek in het St. Jozefshuis van Mill Hill. Het
programma begon dan met een levendige Eucharistie-viering. Daarmee raakten we twee belangrijke
steunpilaren van onze Pandipieri Vriendenkring. Ten eerste, het feit dat we samenkwamen in het Mill Hill
huis was een teken dat we de aansluiting waardeerden van professionals in ontwikkelingswerk. De
Eucharistie-viering was het teken dat we onze inspiratiebron zochten in het eenvoudige evangelie,
ontdaan van dogmatische twistpunten.
De nieuwigheid heeft zich in de loop der jaren zichtbaar gemaakt als de Pandipieri-filosofie met zijn vier
steunpunten. Eerste punt: waar een gemeenschap in nood is, de oplossing moet komen uit diezelfde
gemeenschap. Tweedens, Wie een deel wilde uitmaken van de community-oplossing, moet eerst een deel
van die gemeenschap worden. Ten derde, Voor het opbouwwerk moeten zoveel mogelijk plaatselijke
resources gebruikt worden, en wel vooral de vrijwilligers van die gemeenschap. Het vierde
programmapunt is dat onze bron van inspiratie het eenvoudige evangelie zal zijn. Langs die
richtingwijzers hebben we de afgelopen 35 jaar gewerkt. De resultaten waren indrukwekkend. Twee jaar
geleden publiceerde Paus Franciscus zijn manifesto Evangelii Gaudium.; dit beleidsprogram wekte de
indruk dat de paus stage had gelopen in Pandipieri.(Voorstel).
Vorig jaar koosden de mensen een andere term voor de bijeenkomst, en wel Symposium. Dat is een naam
die zijn oorsprong vond in de oude Griekse wijsbegeerte van mannen zoals Plato. Het woord betekent
letterlijk Drinkgelag: een bijeenkomst van vrienden die allerlei problemen bespraken onder het genot van
wijn. (Voorstel).
Gewoonlijk had onze Vriendendag een thema. Voor de huidige vergadering hebben de organisatoren als
thema gekozen “ Kunst, Religie en Humor”. Deze keuze sluit aan bij de steunpilaren van mijn eigen
filosofie: als mensen werken wij vanuit drie verschillende: het werk van onze handen, van ons hoofd en
van ons hart. Kunst is inderdaad gebouwd op het scheppende werk van onze handen; religie probeert de
lijnen te zien die vanuit ons bewustzijn de eindeloze ruimte inlopen; en humor zit in het hart als het
gebied van vriendschap en liefde. Kunst, religie en humor. En deze drie gedragen zich als
communicerende vaten. Het is een bijzonder goede keuze. Vanuit deze gegevenheden kunnen wij goed
commentaar leveren op en actie ondernemen tegen de gigantische problemen van onze huidige wereld:
corruptie, zelfzucht, en godsdienstige verdwazing..
Nog eventjes wat anders. Bij mijn vorige bezoeken had ik altijd een auto ter beschikking. Dit jaar heb ik
besloten om met deze gewoonte te breken. Dat doe ik vanwege de vele geneesmiddelen die ik moet
slikken. Daar zitten enkele onder die invloed kunnen hebben op het rijgedrag en vooral ook de
verzekering. Dat wil zeggen dat ik jullie niet zo makkelijk zal kunnen bezoeken. Helaas. Wie mij wil zien
wordt aangeraden om naar de Vriendendag/Symposion te komen op zaterdag 26 september in Zeist (
http://fam-ahne.nl/pandipieri/symposium/ ).
Nu ga ik een beroep doen op de electronische nieuwspaden. Het beste aan jullie allemaal. En tot ziens.
Hans Burgman.

