
GCL - BERICHTEN
Wees wie je bent !

Hoe hebben zij hun plaats dan kunnen vinden? Wellicht is dat een lang 
proces geweest, dat nog steeds aan de gang is. Ze moeten hebben 
gezocht en iets hebben gevonden, dan weer verder hebben gezocht en 
nog iets anders gevonden, ze moeten af en toe even zijn gestopt om daar-
na weer door te gaan, ze moeten gevallen zijn en weer opgestaan. 
Maar waar of hoe begint dat proces dan? Alles begint vanuit een verlang-
en dat God in jou heeft geplant. Hij weet immers dat je diepste verlangens 
jou en de wereld vreugde zullen schenken. Om je roeping te ontdekken 
moet je je dus van je diepste verlangens bewust worden. 

Zelfaanvaarding heeft veel te maken met de manier waarop jij naar jezelf 
kijkt. Die manier, waarop je jezelf waarneemt, is grotendeels onbewust 

Deze jaargang van de GCL-berichten gaan we op weg met James Martin sJ, in 
diens boek “Het jezuïetenantwoord op (bijna) alle vragen”, Averbode (Neder-
landse vertaling door Pascal Calu sJ). Elk redactielid koos een hoofdstuk en 
verwerkt dit met toevoeging van eigen ervaringen en mijmeringen.
In deze GCL-berichten nemen we jullie mee in hoofdstuk 13: Wees wie je 
bent! 

“Ik ben toch wie ik ben?” denken sommigen misschien terwijl ze deze titel 
lezen. Is dat wel zo? James Martin sj nodigt ons in zijn boek uit om toch 
even langer stil te staan bij de draagwijdte van deze woorden en de vra-
gen die ze oproepen. Wie ben je eigenlijk en wat doe je? Wie zou je moe-
ten zijn? Wat moet je doen? Deze vragen hebben te maken met je roe-
ping. Uiteindelijk is je diepste roeping te worden wie je bent. Wie denkt al 
te weten dat hij is wie hij moet zijn mag nu stoppen met lezen.
Als je rondom je kijkt, dan zie je dat sommige mensen, meer dan andere, 
een gevoel van vrede uitstralen. Wanneer je bij hen bent, dan voel je je 
rustiger, je begint te geloven dat je je problemen wel de baas zal kunnen. 
Volgens Martin zijn dit personen die wijs zijn en vrij omdat ze ontdekt heb-
ben wie ze zijn. Ze verstaan hun plaats in de schepping.

Maar nog voor je je van die verlangens bewust wordt moet je kunnen aan-
vaarden dat God jou liefheeft. Je moet Hem toelaten om van jou te houden 
zoals je bent, hoe jij jezelf ook ziet. Dat kan al een eerste hindernis zijn bij 
het ontdekken van je roeping. Soms is het namelijk moeilijk om voor Gods 
liefde open te staan omdat je jezelf niet kunt aanvaarden. 

Voorzitterswoordje

Als GCL'er hebben we denk ik veel 
aandacht voor spiritualiteit - waar is de 
Heer aan het werk in ons dagelijks leven? 
Maar als we kijken naar de beginselen van 
GCL, is het perspectief breder. We lezen 
hoe God naar de aarde kijkt, medelijden 
krijgt met alles wat daar beneden gebeurt 
en beslist een Redder (Jezus) te sturen. 
En die gaat op weg met ons als individu, 
brengt mensen samen en wijst ons op 
onze rol als verzorgers van de aarde. De 
Redder is bekommerd om de gehele 
Schepping.

De voorbije weken zijn twee van mijn 
kinderen meegegaan met de klimaatmar-
sen in Leuven. Het jeugdige enthousias-
me dat ik zag voor het behoud van onze 
planeet stemt me hoopvol. En ik ben 
vooral blij dat ze in hun dagelijks leven 
bewuster omgaan met de natuur.

Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Beste vrienden,

GCL antwoordt hierop als wereldwijd 
netwerk. GCL is als erkende NGO actief 
bij de VN en werkt op het probleem van 
plastics in de oceaan. Er zijn initiatieven 
rond het Amazonewoud. Rond relaties 
tussen mensen organiseert de Europese 
GCL al jaren inleefreizen in Italië bij 
vluchtelingen. Er is de zomerschool rond 
vluchtelingen dit jaar in Frankrijk. En een 
pelgrimstocht van de Nederlandse GCL 
nabij Grenoble. Jullie zijn hier overal meer 
dan welkom. 
Lokaal in Vlaanderen wil ik ieder van ons 
oproepen om in zijn leven te kijken wat we 
meer kunnen doen. Voor deze planeet, 
voor elkaar en dus voor de Redder. Dit uit 
zich in allicht kleine, concrete stapjes. En 
die worden zoveel zinvoller als we hierin 
God durven vinden die hierbij aan de 
oorsprong ligt.
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Belangrijke aandachtspunten in dit proces hebben te 
maken met de invloed van anderen. Soms kan die zo groot 
zijn dat je je belemmerd voelt om jezelf te worden. Bepaalde 
mensen kunnen schadelijk voor je zijn om ze je in het nauw 
proberen te drijven. Wees daar waakzaam voor en laat je 
nooit de vrijheid ontnemen om te worden wie God wil dat je 
bent. Jezelf met anderen vergelijken is ook geen goed idee, 
want zo ontstaat het risico dat je jezelf onderschat. 
Om op een gezonde manier afstand van de invloed van 
anderen te kunnen nemen zijn stilte en afzondering belang-
rijk. Door je af te zonderen kun je soms gemakkelijker met 
het diepste deel van jezelf in contact komen: God. Zo kan je 
ook beter naar je eigen verlangens luisteren, los van wat je 
omgeving ervan denkt. Wanneer je, na de afzondering, naar 
je vertrouwde omgeving terugkeert zal je God gemakkelij-

Wat bij die bewustwording kan helpen is de terugblik op het 
einde van de dag: je overloopt samen met de Heer alles 
waar je die dag dankbaar om mag zijn. Ook al lijkt er op 
bepaalde dagen helemaal niets waar je dankbaar om zou 
kunnen zijn, als je er een beetje tijd voor neemt, dan kan het 
zijn dat er plots wel iets opduikt dat je even doet herleven. Zo 
kan je blik geleidelijk aan verruimen. Je begint jezelf met je 
schaduwkanten te aanvaarden en je kan je gaan openstel-
len voor Gods liefde. Hij houdt van jou zoals je bent omdat 
dat is hoe Hij jou heeft gemaakt.
Als je God wil toelaten om van je te houden zoals je bent, 
dan is dat niet zoals de samenleving zou willen dat je bent of 
zoals je denkt dat je zou moeten zijn. Je moet niet iemand 
anders zijn of perfect zijn. Alleen je eigen roeping, niet die 
van iemand anders, is het pad naar geluk. Het kan namelijk 
gebeuren dat je iemand zo bewondert dat je zoals deze 
persoon wil worden. Welnu, zo geef je geen gehoor aan je 
eigen roeping. De wegwijzers om je eigen roeping te ont-
dekken heeft God in je ziel geplant.
Het kan moeilijk zijn om die wegwijzers te vinden, maar als 
je ervan uitgaat dat God van jou houdt als individu, dan 
spreekt hij ook tot jou op een persoonlijke, intieme manier. 
Alleen jijzelf kan je daarvan bewust worden als je aandach-
tig leeft. Je verlangens, je vaardigheden en talenten zijn ook 
belangrijke wegwijzers: God heeft ze jou gegeven voor jouw 
geluk en dat van anderen. Als je daarbij ook probeert om 
daden te verrichten die van jou een liefdevoller en vrijer 
mens maken, dan mag je erop vertrouwen dat God je zal 
helpen omdat Hij verlangt dat je wordt wie je bedoeld bent te 
zijn.

ontstaan door je opvoeding en andere levenservaringen. 
Als je bijvoorbeeld als kind nooit veel bevestiging hebt 
gekregen, dan laat dit zijn sporen achter in de volwassene 
die je nu bent. Alleen wanneer je je daarvan bewust wordt, 
kan er iets veranderen. 

Ÿ Heb je het gevoel dat je je roeping beleeft?

Nathalie Salazar Medina
 GCL-groep Ontmoeting

Ÿ Wat zijn die verlangens?
Ÿ Hoe heb jij de verlangens ontdekt die in jou leven?

VRAGEN

Ÿ Heb je die verlangens kunnen volgen?

Uiteindelijk kom je in de zoektocht naar je roeping in een 
spanningsveld terecht. Enerzijds moet je de persoon die 
God van jou heeft gemaakt respecteren. Anderzijds moet je 
God ook toelaten om je in een nieuwe richting te sturen.
Het proces om de persoon te worden die je bedoeld bent te 
zijn is een lang proces dat tijd kan vragen. Eerst heb je tijd 
nodig om de inzichten die je hebt gekregen te integreren, 
daarna zal je deze inzichten in daden kunnen omzetten, wat 
nog meer tijd vraagt, en dan pas zal je merken dat je zowel 
innerlijk als uiterlijk bent veranderd, en dat vraagt wel het 
meest tijd. 

Ÿ Wat belet jou om je verlangens te volgen?

ker in de anderen vinden omdat je Hem zelf hebt leren ken-
nen. Soms moet je dus loskoppelen om te kunnen verbin-
den.
Als je, ondanks alle hindernissen en valkuilen, toch hebt 
kunnen luisteren naar je verlangens, dan zal je die willen 
volgen. Je begeeft je dus op weg, maar wordt geconfron-
teerd met de realiteit van de situatie, waardoor je deze ver-
langens misschien niet langer kunt volgen. Wat doe je dan? 
Op je hart vertrouwen, maar je hoofd gebruiken. Je verlang-
ens onderdrukken heeft weinig zin, want ze zullen blijven de 
kop opsteken. Je verlangens doden, is hetzelfde als het 
leven doden. Je moet dus een andere manier vinden om 
vrede met je onvervulde verlangens te vinden. Als je wat je 
aanvoelt als je roeping niet kunt volgen, dan moet je God 
proberen te vinden in alles, bijvoorbeeld in de mensen om je 
heen. Je kunt het werk dat je moet doen met een hoger doel 
verbinden, bijvoorbeeld om te kunnen zorgen voor je fami-
lie. Of je kunt je tot doel stellen om zuurdesem te zijn in ong-
ezonde situaties.

Als je wel je roeping beleeft, dan zal je dat snel merken, want 
je voelt je goed bij wie je bent en het werk dat je doet is op 
zichzelf aangenaam. De emotionele, mentale en soms zelfs 
fysieke voldoening die je ervaart kun je beschouwen als 
Gods vreugde en verlangen om met jou iets te creëren. 



Naar een evenwichtige gemeenschap

Nog twee jaartjes slapen en dan viert de Sociëteit van Jezus 
het vierde eeuwfeest van de heiligverklaring van Ignatius van 
Loyola en Franciscus Xaverius, die geschiedde op 12 maart 
1622. In een boek over de jezuïeten in de Lage Landen, dat 
binnenkort uitkomt, noemt de historicus Pierre-Antoine 
Fabre hen "tweelingen", omdat ze vaak samen werden 
afgebeeld. Ignatius, de bestuurder in Rome, lijkt op de zon, 
de 'onbewogen beweger', aldus Fabre. De missionaris 
Xaverius is daarentegen als het eerste hemellichaam dat in 
een ruime baan rond die zon beweegt. Wanneer ik zelf hun 
én ons charisma moet uitleggen, zeg ik graag dat je jezuïeten 
in het hart van de Kerk vindt en aan haar grenzen.

De stichter van de GCL, de Waalse jezuïet Jean Leunis, was 
nog door Ignatius zelf in de Sociëteit opgenomen. Hij werd 
gevormd in de geest van de stichter en door de verhalen uit 
de missies. De lekenbeweging die hij begon in 1563, de 
Mariacongregaties, had dan ook als pijlers: heiliging van het 
dagelijks leven (eucharistie, gebed), onderlinge solidariteit 
(volgens leeftijd, geslacht en sociale groep), én apostolaat 
naar buiten toe (armenzorg, ziekenzorg). 
Het werd een groot succes, met name in de zeventiende 
eeuw, toen de orde op haar hoogtepunt was. Zij ging met 
haar ten onder in 1773 en kwam met haar terug in 1814, 
groter en sterker dan ooit. Maar, zoals zo vaak bij een nieuwe 
start, sloop er een zekere onevenwichtigheid in de beweging. 
Het accent kwam op één dimensie te liggen, de zelfheiliging. 
De crisis die daaruit voorkwam, werd in 1948 door Pius XII 
bezworen door, onder andere, te wijzen op de wezenlijke rol 
van het apostolaat. Pas na het Concilie, in 1967, kregen de 
Mariacongregaties nieuwe statuten en een nieuwe naam: 
Gemeenschappen van Christelijk Leven.
Het vierde eeuwfeest van de heiligverklaring van Ignatius 
van Loyola en Franciscus Xaverius is een goede 
ge legenhe id  om te  k i j ken  hoe  he t  nu  me t  de 
Gemeenschappen gesteld is. Heeft die tweede nieuwe start 
ook een zekere onevenwichtigheid met zich meegebracht? 
Ik ken de GCL van mijn studentengroep in Leuven, eind jaren 
1990; daarna was ik lid van een groep van (jonge) 
werkenden, eerst in Londen en daarna in Delft, tot 2009. 
Goede  mensen ,  goede  b i j eenkoms ten ,  goede 
uitwisselingen, maar soms nogal naar binnen gericht. Daar 
zijn redenen voor: we zijn een minderheid geworden, 
marginaal zelfs en gediscrimineerd in de media. Wat ons 
geloof betreft, geven we vaak de voorkeur aan anonimiteit en 
aan de beslotenheid van eigen huis en kerk. Maar heeft dat 
het evenwicht tussen die oorspronkelijke drie pijlers van 
Leunis niet geschaad? Is het accent niet teveel op de 
onderlinge solidariteit komen te liggen (een schaars goed in 

Marc Lindeijer sj

Nog twee jaartjes slapen en dan vieren we het 
eeuwfeest van Ignatius en Xaverius, die op bijzondere 
wijze het charisma van de Sociëteit van Jezus 
belichamen, dat ook voor de GCL fundamenteel is. Als 
voorbereiding op zo'n feest is het goed om een stap 
terug te doen en naar onszelf te kijken: Steunt ons 
gemeenschappelijke christelijke leven voldoende op 
alle drie de pijlers? Wie of wat is ons vaste middelpunt 
en naar welke grenzen worden wij bewogen?

Maar was God niet een God van verrassingen? Een 
God van "vaar naar het diepe"?

onze individualistische tijd) en te weinig op het apostolaat?  
We moeten elkaar sterken in het geloof. Echter, wanneer de 
spirituele en apostolische dimensies daarbij op de tweede 
en derde plaats komen, kan de geloofsuitwisseling 
verworden tot een gesprek over vooral de eigen zorgen en 
vreugden. We bewegen ons dan in steeds hetzelfde 
kringetje, in plaats van rond een stralend middelpunt. 
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Uit het leven gegrepen
Mini-sprokkels

Een gesprek om dankbaar naar terug te blikken.
Anoniem

Twee haltes later stapt een dame op de bus: grijs haar (waardoor 
ze ouder lijkt dan ze is, denk ik, maar niet ouder dan mezelf (die 
met geverfd haar rondloopt)), chique gekleed, kaarsrechte hou-
ding.
De jongeman staat op en biedt haar zijn plaats aan. Zij gaat zitten 
en geeft hem geen enkel teken van dankbaarheid.

Ik zat op de bus. Schuin tegenover me kwam een jongere van 20 à 
25 jaar zitten: een broek gescheurd aan de knieën, slordig haar, 
donkere blik. Meer was er niet nodig om mijn vooroordeelmecha-
nisme in werking te stellen.

Onlangs behaalde ik het diploma van leraar. Eén van onze groeps-
opdrachten tijdens deze opleiding was een rollenspel over perso-
neelsevaluatie. Met mijn groepje werkten we een discussie uit 
tussen een schooldirecteur, een adjunct-directeur, een leerlingen-
begeleider en een leerling die de leerlingenraad vertegenwoordig-
de. Tijdens de voorbereiding stelde de cursist die de directeur zou 
spelen voor om de vergadering met een kort meditatiemoment af 
te sluiten. We zouden op het einde van de vergadering elkaars 
handen vastnemen en "Kumbaya my Lord" zingen. Zouden we dat 
wel durven? Was het niet te stom? Zou de lesgeefster die ons 
moest evalueren het wel begrijpen? Misschien zouden onze mede-
cursisten het belachelijk vinden. Ondanks onze twijfels beslisten 
we om het toch te doen. 

Nathalie Salazar Medina

Cecilia Vanneste

Hoe gaat het met je? We stellen die vraag vaak en denken er 
meestal niet bij na, of we antwoorden dat het goed gaat, ook al is dit 
niet altijd zo.
Op een zondag vroeg een man me hoe het met me ging. De 
oprechtheid van zijn vraag raakte me, en ik kon enkel antwoorden 
dat het eigenlijk niet zo goed met me ging. Een kort gesprek volg-
de, een e-mail volgde, waarna een afspraak en een lang gesprek 
volgden. Een gesprek in vertrouwen, een gesprek waar hij me 
vanuit zijn levenservaring terug op weg zette.

Ik sla dit gade en schaam me voor mijn vooroordeelmechanisme.

De reactie van het publiek? Een glimlach op de gezichten van de 
cursisten, de lesgeefster die zei: "Ik kreeg er kippenvel van!" en 
ons 20/20 gaf!

Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.

U in feite ook behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven

Dat Gij mij zult leiden langs het rechte pad, 
Hoewel ik er misschien niets van begrijp.

Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,
Ook al lijk ik verloren en 

in de schaduw van de dood.

Als ik dit doe dan weet ik 

Bij alles wat ik doe.

Heer, mijn God,

Ik zal niet bang zijn

En Gij zult mij nooit aan mijn lot overlaten

Thomas Merton

Om mijn gevaren alleen te doorstaan.

Want Gij bent steeds bij mij,

Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen

Ik weet niet waar ik heen ga.

Waar hij zal eindigen.

Dan betekent dit nog niet
En als ik denk dat ik uw wil volg,

Dat ik dat ook werkelijk doe.

Ook ken ik mezelf niet echt,

Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen



Impressie jongerenbijeenkomst 
zondag 3 febr. 2019

G CL-b i j eenkomst over 
“ O pvoeden to t v r i j he id”

13 ok tober 2019
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Opnieuw onder de inspirerende leiding van pater Nikolaas 
Sintobin hebben we dit keer gekeken hoe onze eigen gevoelens 
een door God gegeven kompas zijn om te weten wat God met ons 
voor heeft. Ignatius ontdekte deze weg langzamerhand toen hij in 
zijn ziektebed lag en zijn leven in feite was vastgelopen: geen 
carrière, gezin of vermogen. Hoe kom ik erachter wat mijn weg is in 
het leven? Hij leerde stap voor stap te luisteren naar zijn eigen 
(biddende) hart om te weten wat God met hem voor had: En dat 
“stap voor stap” moet letterlijk worden genomen: maar liefst twintig 
jaar zaten er tussen zjjn bekering en de stichting van de sociëteit 
van Jezus! Voor ons kan dat een inspirerend voorbeeld blijven, 
omdat het een optimistische levensvisie veronderstelt: we mogen 
vertrouwen hebben in wat ons hart ons ingeeft, we mogen geloven 
dat we geroepen zijn om ons leven lang te groeien; we mogen 
vertrouwen dat God het goede met ons voorheeft en ook al is er 
strijd of groeipijn God is er voor ons.  
Gevoed door de mooie uiteenzetting namen we deel aan een 
begeleide YouTube-meditatie en een mooie uitwisseling in een 
plezierige en hartelijke atmosfeer. De volgende bijeenkomst vindt 
plaats op zondagnamiddag 2 juni 2019. Meer details in deze GCL-
berichten.

Na het succes van de eerste jongerenbijeenkomst van GCL 
Vlaanderen/Nederland en Magis over de Ignatiaanse 
uitmuntendheid in september 2018, vond op 3 februari 2019 de 
tweede bijeenkomst plaats. 

GCL Vlaanderen organiseert op 13 oktober 2019 een bijeenkomst 
met als thema opvoeden tot vrijheid. In onze cultuur is vrijheid 
hoog gewaardeerd, maar kent, zoals iedere tijd, haar eigen 
uitdagingen. Maar wat is echte vrijheid en hoe moeten we deze 
gebruiken, zodat we voluit leven en niet verdwalen op dwars- en 
zijwegen? De bijeenkomst richt zich tot iedereen die zelf graag aan 
vrijheid wil winnen, maar ook in het bijzonder diegenen die zich 
afvragen hoe ze kinderen of anderen, voor wie verantwoordelijk 
zijn, kunnen opvoeden tot vrijheid. Nadere details volgen zo 
spoedig mogelijk. 

VOORAANKONDIG ING

Jongerenb i j eenkomst over 
“ keuz es maken” : 

z ondag 2 jun i 2019

GCL Vlaanderen en Nederland en Magis nodigen je van harte uit 
voor deze bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op zondagnamid-
dag, 2 juni 2019, van 14:00 tot 17:00 u in het Seminariehuis, 
Gouvernementstraat 12 te Gent. We sluiten de bijeenkomsten af 
met een vriendschappelijke borrel. Iedereen uit de leeftijdsgroep 
van 17 tot 35 jaar is van harte welkom! De bijeenkomst is gratis.

Als vervolg op de jongerenbijeenkomsten op 30 september en 3 
februari jl. organiseren GCL Vlaanderen met GCL Nederland en 
Magis een jongerenbijeenkomst op zondagnamiddag, 2 juni 2019. 
We zullen het thema “keuzes maken” bespreken. De overvloed 
aan mogelijke keuzes in onze maatschappij is enerzijds een groot 
goed, terwijl zij ons anderzijds soms wanhopig maakt en ons doet 
afzien van het maken van (definitieve) keuzes. De Ignatiaanse 
spiritualiteit wordt door velen beschouwd als dé spiritualiteit om 
een keuze te maken. Nikolaas Sintobin sj gaat aan de hand van 
de ervaring van Ignatius in op de vraag van de keuze: is kiezen 
überhaupt mogelijk? En, zo ja, hoe doe je dat dan, heel concreet, 
zodat deze bijdraagt aan een vol leven in duurzame vreugde?

Meer info: , , www.gclvlaanderen.be www.gclnederland.org
Inschrijven bij Ward Möhlmann:     -wrmohlmann@hotmail.com
Tel.: +32 498 31 56 21
De bijeenkomsten staan open voor iedereen in de genoemde 
leeftijdsgroep en we nodigen u daarom van harte uit om deze 
uitnodiging te delen met familie en gezinsleden, vrienden en 
bekenden. 

AANKONDIG ING



Jongerenkamp met migranten  
in Ragusa (Sicilië)

Geestelijke Oefeningen
tijdens de zomer

www.facebook.com/ATTHEFRONTIERS/ : Dit is de facebookpa-
gina waarop je al een kijkje kunt nemen en de sfeer van vorige 
kampen kunt opsnuiven. 

Gedurende drie weken kun je samen met jongeren uit andere 
Europese landen een uitzonderlijke "vakantie" beleven, waarbij je 
hulp biedt aan migranten. 

www.clc-cvx.eu/ : Dit is de website van GCL Europa, waarop de 
uitnodigingsflyer en de richtlijnen voor de inschrijving online zullen 
staan. 

Ook volgende zomer gaan opnieuw de Europese jongerenkam-
pen door in Ragusa, Reggio Calbria en Torino, in samenwerking 
met GCL Italië. 

Dit alles gebeurt in een GCL-sfeer, wat betekent: samen met een 
tiental jongeren in gemeenschap leven. 's Morgens een gebed met 
een zending voor de dag; op het einde van de dag een terugblik in 
gebed en delen met de anderen; in het weekend en 's avonds 
ontspannende en culturele uitstapjes.

www.wp.gclvlaanderen.be/actueel/ : Ook op onze Vlaamse GCL 
website komt de flyer zodra die beschikbaar is. 

Geïnteresseerd? Of ken je jongeren (tot 35) die geïnteresseerd 
zijn? Houd dan de volgende links in de gaten. 
 

GCL Europa is dringend op zoek naar mensen met een groot hart 
die zelf niet naar die jongerenkampen kunnen maar ze wel 
financieel willen steunen. 
GIFTEN zijn dus van harte welkom op de rekening van GCL 
Vlaanderen BE54 4466 6116 7197 met de vermelding "gift voor 
GCL migratiekamp Ragusa".

Oproep

De GO steunen op twee pijlers. Enerzijds is er het gebed met 
Bijbelteksten - in het bijzonder over Jezus en zijn boodschap - en je 
eigen leven. Anderzijds is er de steun van een tochtgenoot. Je 
begeleider luistert, bemoedigt en geeft nieuwe stof mee voor je 
gebed. Hij of zij heeft oog voor het gesprek tussen God en jou en 
helpt je verder via verdiepende vragen of aanwijzingen.

Contacteer Claudia Theinert,  , tel. +31 info@levensmozaiek.nl
(0)6 151 619 83.

Maastricht, Bezinningscentrum 'Onder de bogen': 

Meer info:   www.oudeabdij.be/go-zomer.html

26 juli - 4 augustus 2019

Voor de retraite in Maastricht: 

De retraite duurt 8 volle dagen, start de avond voor de eerste dag 
en eindigt de ochtend na de achtste dag. Het is mogelijk om voor 
een kortere periode in te schrijven, echter niet minder dan 5 dagen. 
Allen beginnen op dezelfde dag.

Drongen, Oude Abdij: 
13-22 juli 2019 en 23 juli-1 augustus 2019

Als je bidt, doe je dit vanuit je leven: vreugde en verdriet, vragen en 
twijfels, verwachtingen en verlangens… Je raakt aan diepere 
levensvragen: Hoe sta ik in het leven? Waar leef ik voor? Wat 
vraagt de Liefde van mij? De GO kunnen je dichter bij jezelf en zo 
bij God brengen.

Voor de retraites in Drongen: 
Contacteer Renate Cauwels,  , tel. renate.cauwels@oudeabdij.be
+32 (0)9 226 52 26.

Viermaal per dag komt de groep samen: een korte ochtend- en 
avonddienst, een eucharistieviering, een uur stil gebed. Er zijn 
geen gezamenlijke inleidingen. Je hebt een eigen begeleider, die 
je dagelijks individueel ontmoet. Maaltijden verlopen in stilte. Het 
belangrijkste tijdens deze persoonlijk begeleide, ignatiaanse 
retraite, is je persoonlijk stil gebed. 

Kalenders en agenda's inzameling 2019

Leo De Weerdt sj

Van harte wil ik jullie in naam van de aalmoezeniers van de 
gevangenis  maar vooral ook in naam van de vele gedetineerden 
danken voor de inzameling van de kalenders en agenda's 2019, 
tandpasta, zeep, tandenborstels, shampoo.
Het wordt stillaan een traditie dat jullie vanuit de GCL dit werk van 
diakonie opnemen. Dit jaar mochten onze mensen achter de 
tralies er dus ook weer van meegenieten. Weet dat dit een enorme 
steun is voor de vele ongekende, vaak vergeten mensen die hier in 
de gevangenis verblijven. 

Hoofdaalmoezenier van het Gevangeniswezen



Inschrijven kan door je e-mailadres op te geven via www.ignati-
aansbidden.org . Wie deelnam aan de vorige digitale retraite, blijft 
ingeschreven. Uitschrijven is steeds mogelijk.
De deelnemers krijgen een dagelijkse e-mail met bijbeltekst en 
gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten en tips om beter te 
leren bidden. Hiermee kan je bidden thuis, in een kapel, in de trein, 
wachtend op de tram enz. Met één druk op de knop kan je teksten 
uitprinten. Deze gratis retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse 
spiritualiteit. 

Nikolaas Sintobin sj

Er is een gastenboek en er worden  
uitwisselingsgroepjes aangeboden 
in parochies, gemeentes, gemeen-
schappen, gebedsgroepen,  thuis ... 
De website biedt hiervoor een 
eenvoudige werkwijze. 

Jezus ging de berg op is de titel van de 40-dagenretraite 2019 
van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door pater Gregory 
Brenninkmeijer sj. Start op aswoensdag, 6 maart 2019.

Voor godzoekers lijkt God in de 40-dagentijd meer benaderbaar 
dan anders. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en morgen; maar ik 
niet. Ik verander en zoek naar wegen om God in mijn leven zijn 
plaats te geven. De weg die deze retraite aanbeveelt is een weg 
naar boven. De berg op, Jezus achterna. Hij gaat steeds weer de 
berg op. Het belooft een niet geringe inspanning, maar ook een 
onvermoed uitzicht.

We stellen het op prijs mocht u 
binnen uw netwerk bekendheid 
geven aan deze nieuwe retraite.

40-dagenretraite 2019 - internet

Wandelretraite in de Alpen 
30 juni – 7 juli 2019

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 internatio-
nale 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 samenk-
omen 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 

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

Zaterdag 13 april houden we een vastenbezinningsdag 
in de Oude Abdij Drongen.

Jong en oud zijn welkom. 

We ontmoeten elkaar bij een kop koffie of thee vanaf 14.30 uur. 
Om 15 uur is er een programma voor verschillende leeftijdsgroe-
pen. Volwassenen gaan met Nikolaas Sintobin sj naar de 
bronnen van de digitale retraite: de ignatiaanse spiritualiteit. 

Er zal voldoende tijd en ruimte zijn voor uitwisseling. 
Hij zal spreken over de 'onderscheiding der geesten'. 

Om 16 uur komen alle groepen samen om te zingen en te bidden 
tijdens een oecumenisch gebedsmoment in de sfeer van Taizé. 

Ondertussen is er voor de kinderen een apart programma. Ook de 
tieners komen samen voor een bijeenkomst van WIJ-land. 

Ignatiaanse ontmoeting

Bezinningsmoment in de veertigdagentijd

Deelnemers aan de digitale vastenretraite, leden van GCL en al wie interesse heeft in de ignatiaanse spiritualiteit is van harte welkom. 

De middag eindigt omstreeks 17 uur. Kostprijs: 5 euro



Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de vertegenwoordigers van 

de verschillende ignatiaanse en Jezuïetenwerken samen om 

ons Ignatiaans Apostolisch Netwerk verder vorm te geven. 

Pater Regionaal Johan Verschueren gaf een overzicht van wat 

er de voorbije jaren is gebeurd. Zoals in een vorige editie van 

de GCL-berichten al aangehaald, is er een oefening bezig 

waarbij een antwoord gezocht wordt op de vragen hoe en waar 

de krimpende middelen van de sociëteit (SJ) in onze regio in te 

zetten. Criteria waren daarbij o.m. hoe het werk bijdraagt aan 

de zending van de SJ. GCL heeft hierbij een mooie 

beoordeling gehaald en vanuit GCL kijken we verder uit naar 

een vruchtbare samenwerking.

Naast keuzes om sommige zaken niet meer verder vanuit de 

SJ op te nemen, beginnen er zich enkele domeinen af te 

tekenen waar er nieuwe synergiën ontstaan. Zo is er één 

rondom het Platform voor Ignatiaanse spiritualiteit, waaraan 

ook GCL kan worden gelinkt. Een ander in Antwerpen rondom 

UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius) en USOS 

(Universitaire Stichting Ontwikkeling Samenwerking) , één in 

Leuven, waar een combinatie gezocht wordt rondom 

intellectueel en sociaal apostolaat en tot slot het ignatiaans 

onderwijs.

De uitwisseling hielp om ons gemeenschappelijke DNA verder 

uit te diepen, in acht houdend dat de werken hun eigenheid 

hebben en we dankbaar mogen zijn dat een ander werk dieper 

ingaat op iets dat we zelf niet doen. Anderzijds zie ik veel 

gelijkenissen in de manier waarop we iets doen. Soms zie je 

dezelfde mensen terug in meerdere werken, b.v. GCL'ers die 

lesgeven of zich inzetten voor JRS. Dat is natuurlijk geen 

verrassing, gezien de manier waarop we in het leven staan. 

Voor de toekomst hoop ik dat we ons over de werken heen 

meer kunnen richten op doelgebieden om zo de vraag van 

pater Regionaal tot verzoening tussen de mens en God, de 

mensen onderling en de mens met de planeet verder kunnen 

vorm geven, met alle ervaring die er nu al ligt en in een 

openheid waarin nieuwe initiatieven kunnen opborrelen.

Ivo Raskin

In kleine groepjes hebben we uitgewisseld over concrete 

voorbeelden van hoe we als werk bezig zijn, inzoomend op de 

ervaring. We hoorden van JRS het verhaal dat zij gaan naar 

plaatsen waar niemand nog komt (het gesloten centrum in 

Steenokkerzeel, Syrië). Van een schooldirecteur was er een 

verhaal van een Chrysostomus waarbij de focus niet domweg 

lag op zot doen, maar op een showvoorstelling die met veel 

excellentie werd voorbereid. Of het initiatief van de nieuwe 

school in Molenbeek. Een GCL'er vertelde over de verdieping 

die hij vond bij het doen van de Geestelijke Oefeningen.

IgnAN-dag, 2 februari 2019

Nieuwe GCL-leden

De afgelopen jaren is GCL Vlaanderen gestaag gegroeid met 
nieuwe groepen in Leuven, Mechelen en Drongen. In 
Antwerpen is er een groep in de opstartfase. Ook het aanbod 
van activiteiten is in ontwikkeling met, bijvoorbeeld, vor-
mings- en regionale activiteiten en drie jongerenactiviteiten 
in 2018-2019. Voor geïnteresseerden proberen we altijd plaats 
te zoeken. Op dit moment zijn er concreet plaatsen vrij in 
nieuwe groepen in de opstartfase in de regio's Turnhout en 
Roeselare. Voor de regio Antwerpen kijken we al met een paar 
mensen uit naar een extra groep. Indien je interesse hebt, laat 
het gerust aan de GCL-stuurgroep (info@gclvlaanderen.be) 
weten en voel je vrij om mogelijk geïnteresseerde mensen aan 
te spreken.

Vijftig jaar geleden werden de Algemene Beginselen van de 
GCL goedgekeurd. De Mariacongregaties gaven gehoor aan 
de oproep van het Tweede Vaticaans Concilie en namen een 
nieuwe naam aan, een nieuwe identiteit en nieuwe Algeme-
ne Beginselen. Deze kernachtige tekst verwoordt de oor-
spronkelijke inspiratie van de GCL. 
Ter gelegenheid van deze verjaardag nodigt GCL-groep 
Carpe Deum, in samenwerking met GCL Vlaanderen, ande-
re GCL'ers  u i t  om samen deze mooie tekst  te 
(her)ontdekken.

De bijeenkomst vindt plaats 
in het jezuïetenhuis Leliëndaal, Bruul 56, Mechelen,op 

zaterdag 23 maart 2019 van 14 tot 17 uur. 

Pieter-Paul Lembrechts sj, voormalig kerkelijk assistent van 
GCL Vlaanderen, zal de tekst inleiden. Daarna is er stille tijd 
en uitwisseling in groepjes. Wie dat wenst, kan om 17 uur 
deelnemen aan de weekendviering in de jezuïetenkerk. 

De bijeenkomst is kosteloos. 
Graag aanmelden voor 15 maart 
op: . carpedeumgcl@hotmail.com

Heb je nog nooit van de Algemene Beginselen gehoord? Of 
nam je ze ooit ter hand, maar vond je de tekst te moeilijk? 
Kom dan zeker met ons mee lezen, bidden, uitwisselen. 

(Her)ontdekking van de Algemene Beginselen
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