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GCL - BERICHTEN
Voorzitterswoordje
Beste GCL'ers,
Nog steeds verbaas ik me erover hoe diep
het wereldcongres nawerkt. Redenen die
ik zie daarvoor zijn het samen gemeenschap vormen in gebed, viering en
uitwisseling en de onderliggende herkenning van een diepe genade bij elkaar in de
navolging van Jezus. Er is zeker ook de
inspiratie door paus Franciscus die
jarenlang gewoond heeft op de plaats van
onze bijeenkomst. Onlangs zag ik de
Franse video (A la source du pape
François - KTOTV op youtube) die
gemaakt is tijdens ons congres en vooral
ingaat op de achtergrond van de paus, de
moeite waard om te bekijken.
Waar ik ook troost in vond, is een vrij
eenvoudig boekje van de paus 'Gaudete
et exsultate', over de roeping tot heiligheid
in onze wereld. Die oproep geldt voor
ieder van ons, meer dan we kunnen
vermoeden. In punt 142 roept Franciscus
ons op gemeenschap te vormen om zo
een ruimte te creëren waarin we de
verrezen Heer mogen ervaren. Punt 144
gaat dan weer over aandacht voor het
detail, het concrete in ons leven en de
zorg voor elkaar. Tegelijk waarschuwt hij
ons om ons niet te laten vangen door een
Kerk van pure kennis, regels of rechtvaardiging op eigen kracht. Hierin wordt de
genade ondergeschikt aan de structuur
en worden de kracht en de fascinerende
eenvoud van het Evangelie ingeperkt.
Laat ons in deze Paastijd in onze GCLgemeenschap de tijd nemen op zoek te
gaan naar die genade in concrete dingen
van ons leven, daar is de Heer. Je zou van
minder blij én misschien wel heilig
worden.
Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Beginnen met bidden
Ik heb God gevonden… Wat nu?

In een eerder nummer hebben we het al gehad over verschillende
gebedsvormen: contemplatie, verbeelding, lectio divina, centreren. In dit
hoofdstuk wil James Martin sj vertellen hoe het gebed in zijn leven geëvolueerd
is. De verschillende stappen zijn heel herkenbaar voor ons. En het is vooral heel
mooi dat iedere stap, hoe primitief of gevorderd ook, zijn waarde heeft. James
Martin sj hoopt met zijn verhaal over zijn eerste stappen in het gebedsleven ook
nieuwkomers over de brug te halen om een relatie met God te beginnen.
Mag ik God om hulp vragen?
Toen hij een kind was, bad hij veel. Vooral om problemen op te lossen, om dingen
te veranderen, wendde hij zich tot God: om trompet te kunnen spelen, om zijn
wiskunde te kennen. Het is even natuurlijk om je tot God te wenden als om je
vader of moeder om hulp te vragen. Mens zijn betekent in relatie staan. Mens zijn
betekent soms ook in nood zijn. Als kind is het normaal dat je je tot God richt,
zoals je in Sinterklaas gelooft, die je alle pakjes brengt op 6 december. Mensen
branden kaarsen om dank te betuigen of hulp te vragen. Mens zijn betekent dus
soms 'om hulp vragen'. Zelf herinner ik me nog goed hoe ik tijdens de communie,
handjes voor de ogen, bad om groot te worden. Ik was heel klein van gestalte en
keek bijna elke week of ik met mijn hoofd al iets hoger kwam op de kerkstoelen
met een super hoge rugleuning. Het aantal keren dat je bidt, staat dus in
rechtstreekse relatie met het gewenste resultaat. Dit soort gebed noemen we het
smeekgebed.
Toch bevat elke vorm van bidden valstrikken. Een gevaar van het smeekgebed is
dat het een besef van Gods vrijheid kan wegnemen. Het kan ons in de sfeer van
bijgeloof of zelfs magie brengen. Je zou het gevoel kunnen krijgen dat je God
misschien kunt overhalen om iets te doen. Gebeden zijn echter geen
toverformules of bezweringen.
Zo'n smeekgebed kan ook leiden tot een gevoel van minderwaardigheid:
“Waarom zou ik dat vragen terwijl andere mensen het toch veel slechter hebben
dan ik?”
Anderzijds wil God ook dat we open zijn over hetgeen we nodig hebben. Dat is
een onderdeel van een eerlijke relatie met God. Stel dat je een beangstigende
diagnose kreeg van de dokter. Hoe kun je God dan niet om hulp vragen? In feite
bestond dit smeekgebed al in de prehistorie. Ze zijn minstens zo oud als de
psalmen!

Lijstjes maken, bruinen en God vinden
Dit smeekgebed kreeg een wending toen James Martin sj eraan
dacht om binnen te treden bij de Jezuïeten. De
roepingsverantwoordelijke vroeg hem om, behalve een aanvraag
in te dienen, een korte spirituele autobiograﬁe te schrijven, een
aantal gesprekken met Jezuïeten te voeren, psychologische
testen af te leggen, en een volledige begeleide retraite te volgen.
Het ging om een begeleide, achtdaagse stilteretraite in
afzondering. Veel vragen rezen op: stilte? Begeleid? Op
kerkbanken in een stofﬁge kapel? Het leek ook een waanzinnig
lange periode; de helft van mijn jaarlijkse vakantiedagen. Het leek
hem onmogelijk.
Hij vroeg een planning om zich te kunnen voorbereiden op de
tocht. Dat bleek niet te bestaan … Het is een retraite. Maar het
verlangen om in te treden was zo groot dat James Martin zijn
manager toch om vakantie vroeg.
Kort nadat hij aangekomen was, ontmoette hij een jonge Jezuïet
die hem uitlegde dat hij hem zou begeleiden en helpen bij het
gebed. James deed alsof hij wist waarover hij het had. Dat dacht hij
toch. Maar dan zei de begeleider dat hij de eerste dag maar moest
genieten van de natuur. Dat was voor James een opluchting: niet
moeilijk. Want na zes jaar in de bedrijfswereld kreeg hij de kans om
in het gras te liggen, boeken te lezen en te bruinen. Na het gesprek
op het einde van de dag kreeg hij te horen: “probeer morgen eens
wat tijd te besteden aan de vraag wie God is”. Nu dacht James,
zoals wij allemaal wel eens durven denken: een valstrik van de
Jezuïeten. “Ze willen mijn religieuze opvoeding testen om vast te
stellen of ik genoeg wist om een goede priester te zijn”. Een reactie
die we bij veel mensen herkennen. Bij Jezuïeten moet je slim zijn,
veel weten en reproduceren. Deze gedachte is voor velen een
belemmering om kennis te maken met de Ignatiaanse spiritualiteit
of om evangelieteksten te gebruiken gewoon om te bezinnen.
Kennis! Bijgevolg legde hij zich languit in het gras om te
brainstormen: God is Schepper, Liefde en Almachtig.
Hij dacht hiermee een indrukwekkende lijst gemaakt te hebben,
maar jammer genoeg leek de begeleider allesbehalve onder de
indruk van zijn “theologische scherpzinnigheid”. En hij kreeg een
tweede opgave: “Misschien kun je vandaag wat nadenken over
wie Jezus is”. Alweer een valstrik, dacht hij. Jezus is toch God?
Maar de begeleider vroeg hem na te denken over de vraag: “Wie is
Jezus voor JOU. In je eigen leven”.
Na opnieuw een lijstje te hebben samengesteld: Redder, Messias,
vredevorst, bedacht hij zich plots dat Jezus misschien zijn vriend
was. Iets waar hij nog nooit aan had gedacht. En hij beeldde zich in
hoe het zou zijn om Jezus als vriend te hebben. Iemand die graag
naar hem luistert, die meeviert als er een succesje is, die verdrietig
is als hij ontgoocheld is, die tijd met hem wil doorbrengen en
gewoon wil weten hoe het met hem gaat. Hoe was het voor de
apostelen om met Jezus op te trekken? Het moet schitterend
geweest zijn om bij hem te zijn, om door hem gesteund te zijn,
antwoorden te krijgen op de vragen. Het gaf een goed, troostend

en zelfs spannend gevoel om op die manier over Jezus te denken.
Maar…. Plichtsgetrouw greep hij terug naar zijn lijstje en voegde
eraan toe: Jezus is een Goede Herder, Rechter, Lam Gods (wat
dat ook mocht wezen). Hij wou zich blijven bewijzen als een goede
theoloog, bekwaam om de schrift uit te leggen en priester te
worden.
Bij het overlopen van zijn lijstje met de begeleider voegde hij er nog
aan toe: “Weet je, de gedachte kwam plots bij me op… ik zag
Jezus als een vriend. Om de een of andere reden dacht ik aan de
apostelen en ik beeldde me hen in terwijl ze tijd doorbrachten met
Jezus. Het maakte me gelukkig.” Op het ogenblik dat hij die
woorden uitsprak, voelde James zich ongelooﬂijk verlegen,
verafschuwd en wachtte hij op de onvermijdelijke afkeuring. Maar
integendeel… Het antwoord was: “Ik denk dat je begonnen bent
met bidden”. De begeleider zei niet dat dit de juiste, de enige of de
verkeerde manier was om te bidden. Hij zei enkel dat nadenken
over Jezus als vriend een vorm van gebed was. Het is goed om niet
alleen over God te denken, maar daar ook gevoelens bij te
hebben. Het is ook goed om je verbeelding te gebruiken. Op die
manier “communiceert” God met mensen. God wil graag in relatie
staan met mensen. Voor een beginner is dat een cruciaal inzicht.
Wat is gebed eigenlijk?
Toen James bij de Jezuïeten intrad als novice maakte hij kennis
met verschillende vormen van gebed: Het ochtendgebed, dat
bestond uit psalmen en teksten uit het Oude en het Nieuwe
Testament, het zogenaamde getijdengebed, soms in een
vereenvoudigde versie, met tijd voor stille meditatie. De dagelijkse
mis, die bijzonder was op feestdagen van jezuïetenheiligen. Dan
gaf men een introductie over hun wonderlijke leven. Naar die
verhalen luisteren was op zich zoals een gebed. En elke dag
opnieuw moest hij een uur vrijmaken voor contemplatief gebed
met op het einde van de dag het levensgebed.
En toch kreeg James de indruk geen spirituele vooruitgang te
maken en raakte hij gefrustreerd. Hoe kon hij weten of hij goed
bad? Hoe wist hij of hij met God aan het communiceren was? Zijn
begeleider liet hem op zoek gaan naar deﬁnities van het gebed.
Na deﬁnities te hebben gevonden bij Johannes van Damascus,
Karl Rahner, Walter Burghardt en Teresa van Avila kwam James
tot de kernvraag: wat gebeurt er wanneer je je ogen sluit? Dat is het
wat je moet ontdekken. Een schitterend boek getiteld “God and
You: Prayer as a Personal Relationship” van William Barry, gaf
hem inzicht…De relatie met God is zoals een relatie met een
andere persoon.
Ann Sieuw
Lid Stuurgroep Europa

Universele speerpunten voor 2019-2029
Gedurende een 2 jaar durend proces van onderscheiding bogen
de jezuïeten zich wereldwijd over wat ze prioritair vinden in hun
zending. Ze kwamen tot 4 speerpunten voor de komende tien jaar.
De speerpunten zijn voorgelegd aan paus Franciscus. Hij heeft
ermee gebeden en heeft ze daarna teruggestuurd naar de algemene overste, pater Arturo Sosa sj, als een zending van de Heilige
Vader:
1. Het bevorderen van onderscheiding en van de Geestelijke Oefeningen: Mensen helpen om Jezus te vinden en Hem te volgen.
2. Uitgesloten mensen nabij zijn: Meegaan met de armen, de verworpenen en de mensen die geschonden zijn in hun waardigheid,
in een zending van verzoening en gerechtigheid.
3. Zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis: Inzet, met
evangelische diepgang, voor de bescherming en hernieuwing van
Gods schepping. Dit speerpunt is niet verwonderlijk onder paus
Franciscus, ook jezuïet, en auteur van de 'groene encycliek' Laudato Si'. Met evangelische diepgang willen de jezuïeten zich de
komende tien jaar inzetten voor de bescherming en hernieuwing
van Gods schepping.
4. Op weg gaan met jongeren: Jongeren begeleiden in het uitbouwen van een hoopvolle toekomst.
De speerpunten zijn de vrucht van een onderscheidingsproces dat
startte op de vraag van de 36ste Algemene Congregratie van de
Sociëteit van Jezus (oktober 2016) aan Pater Generaal Arturo
Sosa sj om de apostolische prioriteiten van 2003 te herzien. Rest
nog de vraag aan de jezuïeten zelf hoe ze de speerpunten in
lopende en nieuwe activiteiten vorm kunnen geven.
Heeft de Sociëteit voorheen reeds een gelijkaardig initiatief ondernomen? In 2003 heeft Pater Generaal Hans Kolvenbach sj de
“apostolische prioriteiten” bekendgemaakt. In dat document noemde hij als prioriteiten de zending in China en Afrika, het intellectueel
apostolaat, de Romeinse huizen en het werk voor migranten en
vluchtelingen.

Wat betekenen de wereldwijde apostolische speerpunten voor de
huidige activiteiten en zendingen in de jezuïetenprovincies?
Pater generaal vraagt de jezuïeten en hun medewerkers om te
focussen op de vraag hoe de huidige en toekomstige activiteiten
de apostolische speerpunten kunnen integreren en een antwoord
kunnen bieden op de problemen uit de concrete wereld die erin
vervat zijn.
Waar zullen we staan over 10 jaar? Hoe willen we dat de Sociëteit
van Jezus er dan zal uitzien? De brief van de Algemene Overste is
een eerste stap. Het traject van de uitvoering gaat nu van start.
Elke jezuïet, elke medewerker, elke gemeenschap, elke provincie
en conferentie van provinciaals zal onderscheiden hoe deze apostolische speerpunten kunnen worden toegepast en waarheen
Gods droom hen zal leiden.
Zullen de apostolische speerpunten een grote impact hebben op
de zending van de Sociëteit van Jezus?
De Apostolische speerpunten leggen “accenten” voor de zending
van de jezuïeten. Het is de bedoeling dat zij alle jezuïeten, en hun
partners in de zending, ongeacht hun werkveld, oproepen en
inspireren om te luisteren naar de Geest en ernaar te handelen.
Gedurende dit hele proces en in de toekomst moeten we steeds
opnieuw beseffen dat we helemaal afhankelijk zijn van God.
Bijna 500 jaar geleden schreef Ignatius van Loyola in de Constituties: [812] 1. De Sociëteit is niet door mensen gesticht en het is niet
door hen dat zij in stand gehouden kan worden en uit kan groeien,
maar door de genade van de almachtige God en van onze Heer
Jezus Christus. Ook GCL kan hiermee op weg!
Cecilia Vanneste
Coördinator Ignatiaans Apostolisch Netwerk
GCL-groep Amar y servir
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Uit het leven gegrepen

De koekoek
Ook dit jaar horen we opnieuw de koekoek in de tuin.
Koekoek…koekoek… Ik vind het heerlijk! Telkens ik de koekoek
hoor, verschijnt automatisch een glimlach op mijn gezicht. Zelfs als
hij me wakker koekoekt om 4u in de morgen: hij vertedert me. Ik
weet niet hoe dat komt, ik zoek ook niet naar uitleg daarvoor. Toen
we op de verkiezingsdag genoten van een aperitief met onze
straatbewoners, klaagden mijn straatbewoners -tot mijn
verwondering- over het lawaai van de koekoek. In mijn
gespreksgroepje was ik de enige die het opnam voor het vogeltje.
Nu ik hem sinds de verkiezingsdag hoor, komt er samen met de
vertedering ook een soort liefde voor de koekoek bij. Het voelt aan
als een natuurlijke opstand tegen de verzuring.
Cecilia
Verloren?
Mijn treinabonnement verloren! Dat stelde ik verschrikt vast op het
moment toen ik de trein opstapte om te gaan werken. Ik zei het
meteen tegen de conducteur, die mij met een ernstige blik aankeek
en zei: ”In de hoek!” Gelukkig knipoogde hij al snel en zei hij dat ik
mocht opstappen en in de eerste wagon mocht wachten, toevallig
in de eerste klasse. Hij gaf me een “regularisatieticket” en zei dat ik
in de eerste klasse mocht blijven zitten. “Waw”, dacht ik, “zo
sympathiek!” Op het werk kreeg ik een oproep van de stationschef
in De Panne: ze hadden mijn abonnement teruggevonden en ik
mocht het daar komen ophalen. “Oef”, wat was ik opgelucht! Maar
“Pff”, ik zou een halve dag verliezen, gewoon om mijn abonnement
op te halen… Ik vertelde een collega wat ik had meegemaakt. Een
uur later, nadat hij een korte pauze had genomen, stelde die
collega voor dat hij dat abonnement voor mij zou ophalen, want hij
woonde daar in de buurt. Toch wel echt straf, zo'n verhaal, zo
ongewoon en verrassend! Dank U!!!
Nathalie
Laat vallen
Een grap over het smeekgebed vertelt dat een man wanhopig op
zoek is naar een parkeerplaats bij de kerk op een huwelijksdag. Als
getuige op het huwelijk mag hij niet te laat zijn. Hij bidt in wanhoop:
“God, ik zal vanaf nu voor de rest van mijn leven naar de kerk gaan
op zondag, als U voor mij een parkeerplaats vindt”.
Plots komt er een plaatsje vrij. Hij zegt: “Laat maar vallen, God. Ik
heb net een plaats gevonden.”
Ann

GCL-Vlaanderen

God voor ons uit
God, gij zijt altijd groter
dan wij durven verwachten:
gij doet nieuwe en ongehoorde dingen.
Als om ons heen een wereld ineenstort,
brengt gij uw nieuwe schepping tot stand.
Maak ons aandachtig
voor uw werkzaamheid in deze tijd,
dat wij niet blijven staan
bij wat voorbij is
en u niet zoeken waar gij niet zijt.
Ga voor ons uit,
gij die onze toekomst zijt.
Laat ons nieuwe wegen zoeken
en met elkaar standhouden
in alle onzekerheid.
Maar geef ons de zekerheid
dat ook vandaag uw kracht werkzaam is
en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt
door Christus, onze Heer.
Frans Cromphout SJ

www.gclvlaanderen.be
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Lidgeld werkjaar 2019-2020

De Algemene Beginselen van GCL
Mogen we jullie vragen om het lidgeld voor dit werkjaar in
orde te brengen?
We vragen 35€ per persoon. Daarnaast zijn jullie vrij om
zoals voorgaande jaren iets extra's te geven, volgens jullie
eigen mogelijkheden. Tegelijk hebben we begrip voor
mensen die minder kunnen betalen.
*Een belangrijk deel (+/-12€) gaat naar de wereld-GCL. Dit
bedrag hangt af van de levensstandaard van het land en is
dus een vorm van solidariteit; daarnaast betalen we een
kleinere bijdrage aan GCL-Europa.
*Voor de werking in Vlaanderen willen we stilaan meer
aanbieden qua vorming, regionale activiteiten, jongeren. En
dat willen we deels uit het lidgeld ﬁnancieren om zo de
deelnameprijs laag of gratis te houden.
* Tot slot willen we nog vermelden dat de leden van de
stuurgroep een deel van de kosten voor de werking voor
eigen rekening nemen (deelname GCL-congres,
verplaatsingen stuurgroep, ...)

Zondag 13 oktober 2019, 14-16.30u
GCL-bijeenkomst voor alle GCL-leden
Thema: Opvoeden tot vrijheid
Hoe gaan we in vrijheid om met de ander?
Hoe kunnen we de ander helpen in vrijheid te leven?
Hou deze datum vrij! Later volgt meer info.

GCL-onthaalgroepen
Opnieuw zijn GCL'ers beschikbaar om nieuwe GCLonthaalgroepen te vormen.
In Antwerpen, Turnhout, Leuven, Roeselare en Drongen staan
Bart Debbaut, Geert Dutry, Ivo Raskin, Jan van de Poll sj en Cecilia
Vanneste als begeleider klaar om mensen wegwijs te maken in
GCL.
Gedurende 9 maanden kan geproefd worden van GCL. Na dit
traject kiezen de deelnemers of ze al dan niet verder willen gaan
met GCL.
Spreken jullie geïnteresseerden aan?
Men kan zich aanmelden bij Ivo Raskin: info@gclvlaanderen.be

Oei, dacht ik, toen ik de titel van mijn verslagje herlas: dit gaat
niemand lezen… Kan ik niet een wat pakkender hoofdje
bedenken? Zoals: “De heerlijke taarten van Ilse”… Die waren er
namelijk ook. Maar toch maar gekozen voor het eerste. Immers, de
Algemene Beginselen van GCL, dáár waren we voor
samengekomen, die zaterdagmiddag, 23 maart, in Mechelen, met
twaalf deelnemers en met Pieter-Paul Lembrechts SJ als
onschatbare coach om ons met vaste hand door Beginselenland
te leiden. Want dat was wel nodig. De taal waarin ze zijn
vastgelegd is niet heel strak, eerder wat omslachtig, en de stijl
minder modern. Je moet nog wel eens twee keer een zin overlezen
voor je precies doorhebt wat er eigenlijk bedoeld wordt. Maar dat is
de moeite waard, merkten we. Je wordt er wijzer van en komt er
daardoor ook toe om dieper over de betekenis te gaan nadenken.
Met elkaar hebben we vooral enkele beginpunten gelezen, ons
daarover bezonnen. En dan blijkt hoezeer de wat “brede” taal in
feite toch helder aansluit bij ons eigen aanvoelen binnen de
groepen. De Gemeenschap rust op drie pijlers, die we ook zelf
ervaren: de werking van de Geest, de gemeenschap en de
zending. Zending moet dan niet worden opgevat als zending naar
verre landen, maar juist als zending, als roeping binnen het leven
dat we hier en nu leiden. Na ons gezamenlijk gesprek werd er in
twee groepen over doorgedacht en uitgewisseld. Bij
verschillenden kwam vooral de dankbaarheid naar voren om de
verrijking die GCL bracht. Om het vertrouwen dat wij elkaar geven
en van elkaar ontvangen, om de ervaring dat wij elkaar vanuit de
gemeenschap doen groeien, dat wij door ons samenzijn spiritueel
verder mogen komen en op die manier ook grenzen kunnen
verleggen in ons dagelijks leven, in onze houding tegenover
anderen, die we met helderder, liefdevoller ogen gaan zien. Omdat
we onszelf gedragen weten door Gods Geest van Liefde in onze
gemeenschap. Bij allen was vreugde om de herkenning bij elkaar.
Om het besef dat geloven niet iets is dat we alleen moeten doen.
Na een mooi lied en het GCL-gebed was er nog de mogelijkheid
om de zaterdagavondviering in de jezuïetenkerk van Leliëndaal
mee te maken. Het besluit van een warm, zinvol samenzijn. Met
dank aan Pieter-Paul en de groep Carpe Deum, de bedenkers van
de middag én de organisatoren ervan, en aan Leliëndaal voor de
gastvrije ontvangst.
Mirjam Meijer
GCL-groep De eerste ronde

Wil je een internationale uitdaging?
An Irish Camino challenge

Wandelretraite in de Alpen
30 juni – 7 juli 2019

Brendan McManus SJ and Eddie Cosgrove SJ are offering a
Camino with a difference this summer. Over the August bank
holiday weekend, 2-5 August 2019, they will lead a pilgrimage for
men aged 18-35 along part of the Irish Camino route. They can
take a maximum of 20 pilgrims, and the cost is €100 for waged and
€75 for students or unwaged. If you are interested in taking part in
this Irish Camino Challenge you can contact Eddie or Brendan.
C o n t a c t b y m o b i l e : 0 8 9 9 8 9 11 8 1 . O r b y e m a i l :
irishcaminochallenge@jesuit.ie.
For this inaugural trek, participants will walk the Tochar Phadraig
pilgrim path from Ballintubber Abbey to Croagh Patrick in County
Mayo. Brendan and Eddie hope to complete the other four 'Irish
Camino' routes over a number of years, collecting a stamp on the
pilgrim passport each time (see www.pilgrimpath.ie »).

Aan het begin van de zomer organiseren wij (twee leden van GCL
Nederland en GCL Frankrijk) een wandelretraite in de Alpen, in de
gebergtes van de Belledonne en de Chartreuse. De retraite vindt
plaats in de eerste week van juli (30 juni -7 juli), een periode waarin
de natuur in de Alpen in volle bloei staat. Het thema is 'Onze blik
richten op Christus'. Tijdens deze zesdaagse wandelretraite
mogen we ontdekken: hoe het is om deel te zijn van een internationale gemeenschap; hoe God Zijn sporen achterlaat in Zijn
schepping en in ons dagelijks leven; hoe onze lichamelijke
beweging en de Geestelijke Oefeningen elkaar verrijken; en hoe
de stilte, de contemplatie, en het Woord op ons inwerkt. Er is
gelegenheid voor de eucharistie en elke dag zullen we samenkomen in deelgroepen. De retraite zal tweetalig zijn (in het Engels
en in het Frans). We verblijven in St. Hugues (een spiritueel
centrum geleid door GCL Frankrijk en gelegen aan de rand van
Grenoble) en van daaruit vertrekken we elke dag voor onze
wandeling. Per dag wandelen we zo'n 5-6 uur en we zullen voor het
grootste gedeelte in stilte wandelen.
Het wandelen in de bergen vraagt een zekere conditie. Om u een
idee te geven: onze wandelingen hebben een hoogteverschil van
800 tot 1000 meter.
Wij zien u graag deze zomer in de Alpen,
Allard Kouwenhoven en Mariëlle Matthee

Voor wie op zoek is naar
verrijkende lectuur
Oude Abdij Drongen stelt de deuren van haar bibliotheek open op
elke woensdagnamiddag (uitgezonderd feestdagen) van 14u tot
16u voor nieuwsgierigen, leergierigen en onderzoekers die
antwoorden zoeken in de uitgebreide collectie aan godsdienstige
en spirituele literatuur. Naast een Nederlandstalig aanbod, bestaat
de collectie uit Engels-, Frans- en Duitstalige originele uitgaven.
Ook in het Latijn zijn enkele gespecialiseerde publicaties te
vinden.
Je vindt er verder boeken rond kunst en geschiedenis, alsook
religieuze muziek, inspirerende ﬁlms van diverse genres en enkele
vaktijdschriften.
Ontlenen is gratis en kan voor maximum 5 stuks (boeken, cd's en
dvd's). Je kan de ontleende materialen 3 weken bijhouden en
eenmaal verlengen. Tijdschriften kun je enkel in de bibliotheek zelf
raadplegen.
Wie een vrije bijdrage wil leveren, kan hiermee terecht in de
daarvoor voorziene collectebus. Zo help je mee aan de uitbreiding
van het aanbod.
Nog vragen? We beantwoorden ze graag via mail aan
bibliotheek@oudeabdij.be

Als u meer informatie over de retraite wilt, kunt u contact opnemen
met Mariëlle Matthee: mariellematthee@gmail.com

GCL-weekend van Amar y servir:
open voor alle GCL'ers
(Vlaanderen en Nederland)
Van vrijdagavond 8 tem zondagmiddag 10 november 2019 gaat
de GCL-groep Amar y servir op weekend in de Oude Abdij
Drongen. Ze reserveerden nog extra kamers voor andere GCLleden of GCL-groepen.
We laten ons leiden door het Johannesevangelie en laten ons
onderdompelen in 'ora et labora': inleidingen, stilte, uitwisseling,
werken in de tuin van de Oude Abdij, wandeling (in stilte en in
babbel)
Jan van de Poll sj verzorgt de inleidingen.
Heeft je groep of heb jij interesse?
Welkom en geef een seintje aan Cecilia Vanneste op gclberichten@telenet.be.
In 't kort:
Datum:
Plaats:
Begeleider:

8-10 november 2019
Oude Abdij Drongen
Jan van de Poll sj

