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Voorzitterswoordje
Beste vrienden,
In deze coronacrisis beleven we ons
dagelijks leven allicht helemaal anders
dan voorheen. We kijken meer met een
digitale blik en dat werkt voor mij beter
dan verwacht, al blijft er een gemis om
elkaar te zien. Andere mensen lopen nu in
de kijker, b.v. in de ziekenhuizen of in het
onderwijs, waar mensen creatief en met
veel inzet zorg geven. We zien dat we
afhankelijk zijn van elkaar. En er is het
besef dat we kwetsbaar zijn is, zonder veel
onderscheid naar rang of stand.
Kwetsbaarheid hoeven we niet weg te
stoppen. Het kan een kans zijn om er voor
anderen te zijn. Deze medemensen –de
zieke, de ouderen, de kinderen, de armendoen beroep op onze barmhartigheid en
als Christenen durven we in deze mensen
ook Jezus te herkennen. Net deze ontmoetingen, deze 'kruis'-punten leggen
misschien wel iets bloot van waar het in
het leven om draait. Van wat Jezus ons
heeft voorgedaan, in Zijn leven tot aan en
doorheen het kruis. Laten we in al deze
ervaringen denken aan de woorden van P.
Arrupe sj en vragen 'Heer, leer mij kijken
zoals U', zodat stilaan Zijn manier-vandoen de onze mag worden. Laten we
Jezus in onze bubbel uitnodigen en zo als
GCL-ers één grote bubbel of gemeenschap vormen in de Heer. In onze lokale
groep, in Vlaanderen en ook wereldwijd
naar Zijn beeld.
Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Verbonden in kwetsbaarheid
Een paradoxaal gegeven dat mensen vandaag met elkaar verbindt is
kwetsbaarheid. Met kwetsbaarheid bedoel ik in deze bijdrage het menselijke
vermogen om geraakt te worden door een ander. Fysiek en psychologisch zijn er
grenzen aan ons bestaan en kunnen mensen of gebeurtenissen pijn of
ontwrichting veroorzaken. Maar kwetsbaarheid is ook een positieve eigenschap!
En we hebben er meer dan ooit nood aan om onze kwetsbaarheid een plaats te
geven en niet achter muren of maskers te verstoppen.
De Amerikaanse professor Brené Brown deed heel wat onderzoek rond
kwetsbaarheid, moed, authenticiteit en schaamte. Haar inzichten vind je in haar
boeken en in de vele lezingen die online te vinden zijn. Een tekst die voor haar
alles veranderd heeft, is een fragment dat bekend is als 'de man in de arena' en
uitgesproken werd door Theodore Roosevelt in 1910.
'Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke
man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen.
De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht
besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en
keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is;
die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en grote
toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak;
die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, en
die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond…'
(Hij zal nooit tussen de kille en bange zielen staan, die überhaupt geen winst of
verlies kennen.)
De arena hier is die plek in het leven waar je het uithoudt in twijfel, voor je
waarden opkomt of het voor anderen of de a/Ander opneemt. Het is gaan staan
op wat we Bijbels de heilige grond noemen. De arena bevindt zich op je werk, in
je gezin, in een vriendenkring of in de maatschappij. Je staat in een houding van
tweede naïviteit (Paul Ricoeur): je weet dat je het ideaal niet haalt, maar je gaat
er toch voor staan alsof je het zeker wel zal halen. Je zal klappen krijgen,
eenzaamheid ervaren in je strijd, misschien heen en weer geslingerd worden
door allerlei krachten die op je inwerken. Maar je probeert het keer op keer
opnieuw, voor zover je gezondheid, de context en je gemoed het toelaten.
Wie in de arena gaat staan, zoekt niet de strijd omwille van de strijd. Hij of zij gaat
zich ook niet wapenen met allerlei harnassen of muren bouwen om heldhaftig en
onkwetsbaar over te komen. Het is eerder een houding van overgave, met open
handen staan… kome wat komt.

We stellen vast dat we in onze groei naar volwassenheid bewust
en onbewust muren opbouwen. Enkele voorbeelden. Muren van
verdoving: je gedraagt je als het lieve meisje maar verstopt je
eigen mening, waarden en identiteit. Je praat andere mensen naar
de mond, doet mee met geroddel.
Het kunnen ook muren met maatschappelijke idealen zijn waar je
je aan afmeet of achter verbergt: je moet fulltime werken, de ideale
partner en ouder zijn, een uitgebreid sociaal leven hebben. Je
moet overuren maken, verre bestemmingen opzoeken, de juiste
kledij dragen, snel over het overlijden van een dierbare heen zijn…
maar je holt voorbij aan wat er vanbinnen leeft en wat misschien
niet aan hetzelfde tempo groeit. Kortom: je vervreemdt van jezelf.
Achter die muren van perfectionisme of opgedrongen idealen ligt
onze kwetsbaarheid met ons verlangen naar verbondenheid. Daar
ligt ons diepste verlangen, met daarin ook de laag van het gezien
en gekend zijn, het verlangen om aanvaard te zijn zoals we zijn.
Met onze kwetsbaarheid kunnen we ons verbinden met een ander
en het is dat vermogen tot empathie dat ons tot mens maakt. En
het is dus zaak om een goed evenwicht te vinden tussen de
(hoogte van de) muren die je nodig hebt om als volwassene te
leven en de muren die je beter afbreekt om tot echte verbinding te
komen. Niet alle muren zijn af te breken, omdat ze in ons
onbewuste zitten of te sterk zijn opgebouwd in ons verleden. Met
die muren moeten we leren leven. Maar bij andere muren kunnen
we wel steen voor steen groeien naar een betere hoogte. Als dat
lukt zal je wel af en toe gekwetst worden (je gaat namelijk in de
arena staan) maar je zal wel 'leven in overvloed', zoals God wil dat
wij leven ontvangen.
Een retraite (een stille plek zonder veel menselijke interactie) is
een gebeuren waarbij muren worden afgebroken. In die situatie
word je soms diep geraakt door liefde en verbondenheid. Het is
alsof je hart dan mag openkomen, wat soms moeilijk is als je weer
naar huis gaat. Ook een relatie, een ervaring van liefde, kan muren
afbreken. Maar we weten maar al te goed dat de diepte van de
vreugde ook de diepte is van het gekwetst kunnen worden. Dit
ervaren we wanneer de ander er niet meer is of bij een
relatiebreuk.
Paulus zegt dat Gods kracht juist zichtbaar wordt als wij zwak en
kwetsbaar zijn. Alles wat we dan nog kunnen en mogen doen is
immers geen eigen verdienste meer, maar Gods kracht en Zijn
genade die door mij heen werken. (cfr. 2 Kor 12, 9-10)
In haar onderzoek kwam Brown tot de vaststelling dat er mensen
zijn die goed met hun kwetsbaarheid kunnen leven. Ze beschrijft
hen als mensen met een 'bezield leven'. Voor christenen zijn dit
mensen die authentiek durven leven, die kijken met Gods ogen. Ze
laten het oordeel over zichzelf en anderen over aan Zijn liefde en
barmhartigheid. Ze durven ook imperfect te zijn en grenzen te
stellen aan zichzelf. Hun kwetsbaarheid maakt dat ze kunnen
leven met medeleven, compassie, solidariteit en verbondenheid
zonder er aan ten onder te gaan. Bezielde mensen kunnen

omgaan met hun falen, hun schaamte en hun angst om bepaalde
idealen niet te halen.
E.E. Cummings verwoordt het treffend: “Niemand anders zijn dan
jezelf, in een wereld die dag en nacht zijn best doet om je te maken
tot allesbehalve jezelf, is de moeilijkste strijd die een mens ooit zal
leveren, en ook een strijd die nooit gestreden zal zijn.”
Bij deze wijze levenshouding horen echter ook valkuilen. Je kan
doorslaan in een overdrijving. Dan word je betweterig of arrogant.
Het is een wankel evenwicht om eerlijk en open te zijn en de ander
daarbij niet in verlegenheid te brengen. Om echt te luisteren en
aanwezig te zijn bij een ander en niet te denken: 'Ach, wat kan ik
dat toch goed'.
Nog enkele tips van Brown, die ze zelf aan den lijve heeft ontdekt:
feedback of commentaar van iemand die jou niet kent of niet
genegen is, moet je niet toelaten. En soms moet je jezelf ook
dwingen om zaken in het juiste perspectief te plaatsen. Wanneer je
feedback krijgt met enkele positieve dingen en één ding negatief,
dan mag je die positieve zaken echt de plaats geven die ze
verdienen!
Ten slotte nog deze bemoediging: Wanneer we moed tonen en in
de arena gaan staan, dan is dat niet enkel voor onszelf maar dan
straalt dat ook af op anderen. We geven ook anderen moed. Wie
anders dan Jezus heeft ons dit met zijn leven en sterven getoond.
Bij Hem zijn we in goed gezelschap!
Renate Cauwels
Vragen ter verwerking
1. Sta je soms in de arena? Wat voel je dan?
Waar haal je dan je kracht vandaan?
2. Welke muren zou jij graag verder afbreken?
Wie of wat kunnen jou daarbij helpen?
3. Hoe kijk jij naar kwetsbaarheid? Wanneer heb je mogen
ervaren dat jouw kwetsbaarheid een kracht was?

God,
Wij willen U binnenlaten in de kern van ons bestaan,
en ons van kop tot teen laten inpalmen door uw liefde,
net zoals Jezus.
Laat uw Geest ons daarom leiden,
vooral op ongebaande wegen
en op tochten vol hindernissen en valkuilen.
Reik ons uw hand
en breng ons naar de plaats
waar waarheid het wint van leugen
en waar alleen maar liefde is.
Dan weten wij dat we 'thuis' zijn.
Amen
Naar Erwin Roosen

UNPLANNED…
Van de redactie – Onderstaand artikel is een persoonlijke bespreking van de ﬁlm ‘Unplanned’ door Ingrid Mat (GCL-groep Samen
Onderweg). ‘Unplanned’ (2019) is een verﬁlming van het gelijknamige boek van Abby Johnson, die werkzaam is voor de prolifebeweging in de Verenigde Staten. De abortusproblematiek
wordt in de media en in de politiek vaak nogal zwart-wit voorgesteld. Dit kan tot hevige discussies leiden zonder dat iedereen
beseft wat de volledige context is. Als ervaringsdeskundige wil
Ingrid dit thema bespreekbaar maken. Vanuit GCL onderschrijven
we het standpunt van de Kerk over abortus en willen we tegelijkertijd mensen nabij zijn, zonder te veroordelen.
Eventuele reacties op dit artikel kunnen gestuurd worden naar
redactie@gclvlaanderen.be
De ﬁlm 'Unplanned' is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van Abby Johnson.
Jarenlang werkte Abby met enthousiasme in een abortuskliniek,
omdat ze overtuigd was dat ze de vrouwen die vaak in wanhoop
aanklopten bij de abortuskliniek de beste oplossing kon bieden.
Zelf had ze al twee abortussen achter de rug. Haar enthousiasme
en overtuiging zijn zo groot dat ze een succesvolle directrice wordt
van de abortuskliniek. Alles verandert echter wanneer ze in de
operatiekamer tijdens het uitvoeren van een abortus, zelf de sonde
moet vasthouden en ziet hoe de foetus spartelt en er ten slotte een
lege baarmoeder achterblijft. Deze beelden laten geen enkele
kijker onbewogen. Voor Abby was dit een kantelmoment. Hoewel
de druk om directrice te blijven in de abortuskliniek zeer groot is,
maakt ze resoluut de keuze voor de pro-life beweging.
Ik wou graag naar die ﬁlm gaan kijken. Geen evidente keuze
gezien mijn levensgeschiedenis. In 2011 hebben we de zwangerschap van ons zoontje Liebrecht laten afbreken nadat bleek dat hij
niet levensvatbaar zou zijn. Hij had trisomie 18. Gezien ik jarenlang met deze gemaakte keuze geworsteld heb, stelden vrienden
me de vraag waaróm ik die ﬁlm wou zien. Ik bleef het antwoord
schuldig, tot me tijdens mijn gebed gegeven werd dat ik die wou
zien omdat God van álle mensen houdt. Ik wou die ﬁlm zien vanuit
die liefde voor alle mensen ongeacht hun standpunt en zonder
vooroordeel.
Doordat het over een levensverhaal gaat, zit er heel wat meer in de
ﬁlm dan enkel het onderwerp 'abortus'. De (tweede) verloofde van
Abby is radicaal tegen haar keuze om voor de abortuskliniek te
werken. Ondanks dat, is zijn liefde voor haar zo groot dat hij toch
met haar trouwt. Wanneer ze het moeilijk heeft op haar werk, staat
zijn deur steeds open om naar haar problemen te luisteren. Haar
ouders die lijden onder haar beroepskeuze, laten haar niet in de
steek, ze blijft er steeds welkom. Je kan de liefde binnen die familie
voelen doorheen de ﬁlm. Wat ook opvalt is dat er doorheen heel de
ﬁlm een wederzijds respect is van de pro-life activisten naar Abby
toe en omgekeerd.
De ﬁlm stemt tot nadenken. Doorheen de ﬁlm voel je dat professionele eer, macht en economische belangen primeren op het belang
van de mens. Als kijker kan je je dan de vraag stellen: Wat vind ik
het belangrijkste? Kiezen voor het menselijke belang lijkt een
evidente keuze, maar zo eenvoudig is het niet altijd. Het is mogelijk
dat als je het belang van de mens voorop stelt, je de organisatie

onderuit haalt en je daardoor je job verliest en jouw gezin daardoor
in moeilijkheden komt. De uitdagende vraag is dus: Durf ik op te
komen voor de waarden die ik prioritair stel in mijn leven? In de ﬁlm
voel je dat Abby hier een echte strijd uitvecht tussen wat de organisatie haar te bieden heeft en wat haar echte waarden in het leven
zijn.
Het meest emotionele moment vond ik op het einde. De abortuskliniek sluit de deuren. Abby hangt symbolisch twee rozen aan het
hek, voor haar twee kinderen die ze liet aborteren, samen met een
brief voor die kinderen. Het einde van de ﬁlm toont een hek vol rode
en witte rozen voor al de kinderen die in de abortuskliniek het leven
lieten.
De ﬁlm toont duidelijk een leemte als het over de opvang en begeleiding van de vrouwen en meisjes gaat die 'unplanned' zwanger
werden. Zowel vanuit de abortuskliniek als vanuit de pro-life beweging werden ze in een bepaalde richting geduwd. De keuze die zo
gemaakt wordt, is een opgedrongen keuze, geen vrije keuze. Een
open gesprek, waarin de vrouwen een eerlijke kans kregen om te
kiezen, ontbrak in de ﬁlm. Ik kreeg het gevoel dat er totaal niet naar
hun verhaal geluisterd werd. Wanneer meisjes zeggen dat ze dit
niet willen, maar moeten van hun vader, dan zou er een alarmbelletje moeten afgaan. Er werd geen aandacht besteed aan huilende
vrouwen op de behandelingstafel, of bij het innemen van de abortuspil. Ze stonden er alleen voor en zo gingen ze naar huis.
Vele vragen blijven in de ﬁlm onbeantwoord : Hoe gaat het met al
die meisjes die 'gedwongen' werden om een abortus te laten uitvoeren? Hoe gaat het met de meisjes die er tenslotte voor kozen
om de zwangerschap verder uit te dragen? Wat met al die vrouwen
die de gedachte aan een uitgevoerde abortus in het verborgene
hun verdere leven met zich meedragen? Zelf heb ik al verschillende spirituele wegen en EMDR achter de rug om in het reine te
komen met de zwangerschapsafbreking van Liebrecht. Dit was om
medische redenen, dus een andere insteek. Maar dit maakt wel
duidelijk dat het heel goed mogelijk is dat deze vrouwen vroeg of
laat met existentiële vragen komen te zitten. Waar kunnen ze
terecht? Kunnen en durven wij hen vanuit ons geloof iets bieden?
Is het niet net onze taak om als christenen de medemens nabij te
blijven? Naar mijn aanvoelen komt oordelen of veroordelen ons
niet toe, wel elke mens liefdevol te benaderen, te luisteren naar
zijn/haar verhaal en vooral de ander vrij te laten om zelf te kiezen
welke weg ze willen gaan.
Ingrid Mat
Over (keuze)vragen rond abortus en de verwerking ervan, kan je
terecht bij volgende organisaties die zich neutraal opstellen:
www.fara.be
http://www.levensadem.be/

GCL verbondenheid in corona-tijd
De GCL-bijeenkomsten
van onze groep 'Samen
Onderweg' zijn steeds heel
huiselijk. We komen alternerend samen bij iemand
van de groep. Naast gebed
met muziek, het delen van
wat we voorbereid hebben
in de verschillende deelrondes, afsluitend gebed,
zorgen we steeds voor drank en een lekker hapje. Het is altijd heel
gezellig. We delen mekaars leven en gaan vol vreugde naar huis,
dankbaar voor wat we meegekregen hebben tijdens de bijeenkomst. Eén keer per jaar houden we een barbecue waarin de voltallige gezinnen aanwezig zijn. Begin januari hadden we een winterbarbecue.
Half maart werden we plots geconfronteerd met een semilockdown. Een GCL-bijeenkomst zoals we gewoon waren, kon
niet meer. Gelukkig was het mogelijk om via de moderne technologie toch een bijeenkomst te organiseren. De eerste keer gebruikten we WebEx, de tweede keer Praatbox. Ik was daar heel erg
dankbaar voor. We konden verder samen op weg gaan, zoals we
dat al vele jaren doen.
In deze tijd worden we allemaal teruggeworpen op ons gezin, onze
gemeenschap en op onszelf. Niemand zijn leven ziet er hetzelfde
uit. Veel activiteiten vallen weg, sommige worden door digitale
alternatieven vervangen, nieuwe initiatieven zien het licht.
Onze eerste GCL-bijeenkomst via digitale weg, viel in het begin
van de lockdown. We hebben dan ook gekozen om het hoofdstuk
van het boek dat we lazen even links te laten liggen en het te hebben over wat de coronacrisis en de quarantaine met ons (spiritueel) leven doet. Het was goed om te horen dat iedereen een nieuw
evenwicht zocht, dit zowel binnen het gezin, professioneel als in
het gebedsleven. Dat was een eerste zoekend op weg gaan in een
nieuwe tijd.
In de volgende bijeenkomst namen we de overweging van Paus
Franciscus van vrijdag 27 maart voor het Urbi et Orbi als uitgangspunt. Wij hebben met heel ons gezin ernaar gekeken. De woorden
van de Paus, het lege Sint-Pietersplein, heel het gebeuren heeft
ons allen diep geraakt.
Tijdens onze GCL-bijeenkomst van eind april kwam duidelijk naar
voren hoe dankbaar we zijn, vaak om heel eenvoudige zaken en
hoe we ons verbonden weten met iedereen. We waren blij om te
horen dat een voormalig lid van onze groep het goed stelt. De preteaching van het Nederlandstalige onderwijs legt extra druk bij
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ons, ouders. De beperkte input vanuit het Franstalige onderwijs
vraagt enige creativiteit van de ouders. Ondanks die extra inspanningen mochten we bij elk van ons lichtpuntjes ervaren. Meer aanwezig kunnen zijn in het gezin door telewerk en zo een hechtere
band creëren met de kinderen was er een voorbeeld van. Bij enkelen heeft het gebedsleven een andere wending genomen.
Gevoelens van onmacht,… komen naar boven in deze tijd. We
leven mee met allen die lijden, dit zowel fysiek, sociaal, psychologisch als spiritueel. Bovenal voelden we ons verbonden met
elkaar: met alle leden van onze groep, maar ook ver buiten onze
groep, met heel de wereld.
Ikzelf ben heel erg dankbaar voor onze wekelijkse gezinsgebedsvieringen op zondag. Onze salontafel wordt aangekleed met bloemen die de kinderen uit de tuin halen, er ligt een kruisbeeld bij en/of
een icoon. Kaarsjes worden aangestoken. De drie lezingen van
die dag worden opgenomen in het gebed alsook de Psalm. Ik
bereid alles voor en zoek gepaste liederen. Tom begeleidt de liederen op gitaar. Elkeen heeft zijn taak binnen het gebedsmoment. De
kinderen vinden het ﬁjn om te mogen voorlezen. Het mooiste
moment in onze vieringen vind ik steeds de vrije voorbeden, die we
beantwoorden met het Taizé-lied: 'In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.' (In uw handen, Vader, leg ik mijn geest.) De
gebeden komen recht uit
ons hart. We voelen ons op
dat moment verbonden met
heel de wereld.
Met het dagelijkse Taizégebed, georganiseerd door
de broeders via life-stream,
sluit ik mijn soms erg hectische dag af. Het brengt me
rust.
Het valt me op hoe mensen in deze tijd meer steun ervaren aan
gebed en rituelen. Ik heb al meermaals de vraag gekregen van
mensen om voor ze te bidden. Ik ben dankbaar dat ik op die manier
iets kan betekenen voor anderen.
Als GCL-gemeenschap kunnen we niet fysiek bij elkaar komen.
We zijn echter des te meer met elkaar verbonden doorheen ons
gebed.
Ingrid Mat

www.gclvlaanderen.be
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GCL- dag 8 maart
Hoe mooi is het deel uit te mogen maken van een
groep mensen die leeft vanuit eenzelfde
spiritualiteit… Dat besefte ik die zondag 8 maart
nog maar weer eens, bij de GCL dag in Drongen.
Een warm samen zijn, in weerwil van de
herfstachtige kilte buiten en nog in onwetendheid
over wat ons aan corona beperkingen te wachten
stond.
'Mijn zending als lid van de GCL gemeenschap'
was het thema van deze dag, die begon met een
ﬁjne, door Ward Biemans s.j. begeleide meditatie.
Hij las ons het evangelie voor van Lucas (10, 1-9)
waar Jezus tweeënzeventig volgelingen aanwijst
en die twee aan twee voor zich uitzendt naar alle
steden en plaatsen waarheen Hij zelf van plan
was te gaan. Het was goed om zo in stille
aandacht, met alleen het getik van de regen
buiten en Wards rustige stem binnen, de dag te
beginnen.
Daarna splitsten we ons in groepjes van vijf om
ergens in de prachtig gerestaureerde Oude Abdij
na te denken over onze eigen zending en erover
met elkaar uit te wisselen. Drie vragen kregen we
mee als bagage: 'Met wie word ik gezonden? Wie
kan ik laten delen in onze spiritualiteit? Hoe kan ik
dit zo doen dat Gods Rijk inderdaad naderbij
komt?' Geen ballast waren ze, maar stuk voor
stuk echte wegwijzers om met elkaar tot dieper
inzicht te komen.
En dan waren er na het middageten de
verschillende workshops rond het thema
'zending'. Het waren er drie: 'Geloven in de
groeikracht van mensen achter de tralies' (Leo De
Weerdt s.j.), 'Liturgische Muziek', (Pieter Stevens)
en 'Vluchtelingencrisis of crisis van de
gastvrijheid' ( (Pieter-Paul Lembrechts s.j. en
Bruno Standaert). Voor de kinderen werd Godly
Play aangeboden. Leo de Weerdt s.j. getuigde in
zijn groep van zijn werk als aalmoezenier bij
gevangenen en stond stil bij het humaniseren van
de mensen, los van de daden die ze gepleegd
hebben. In de workshop liturgische muziek werd
de zang van de viering voorbereid door Pieter
Stevens.

Zelf woonde ik de laatste groep bij, over de
vluchtelingencrisis of crisis van de gastvrijheid…
Ik had me bij het inschrijven, een maand of twee
eerder ,direct aangesproken gevoeld door die
titel. Want laat ik eerlijk zijn, hoe vaak bespeur ik
niet bij mijzelf wrevel als ik verhalen hoor of lees
over vluchtelingen? Ergens, verborgen in de
schaduw van mijn ziel, is dikwijls die vraag,
waarom komen al die mensen hiér? Waarom
kunnen 'ze' niet blijven in hun eigen land? Zeker,
ik schaam me er altijd voor, voor dat gebrek aan
gastvrijheid. Maar ik kan het niet ontkennen. Juist
daarom besloot ik voor deze groep te kiezen. En ik
ben er blij mee. Ook om de getuigenissen die ik
zag en hoorde: van Bruno Standaert, die me
aandachtiger maakten en meer begrip gaven voor
wie op de vlucht zijn voor zoveel wat hun bestaan
zwaar maakt. Niet langer vluchtelingen waren het,
maar mannen, vrouwen met ogen en een stem,
een traan en soms een glimlach. Gewoon,
mensen. Maar wel met een leven dat een pak
zwaarder is dan het mijne, dat ik zomaar heb
gekregen, als een geschenk om niet.
Tot slot van deze ﬁjne dag, was er de eucharistie
waarin Leo De Weerdt s.j. voorging en waarin we
met elkaar zongen en vierden, in grote
dankbaarheid om dit bijzondere samen zijn…
Mirjam Meijer.

Lidgeld werkjaar 2019-2020
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.
Ÿ 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.
Ÿ 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.
Ÿ 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, ...)

Gebed om stilte
Wij bidden U God,
om in onszelf
een stem van stilte te mogen horen
zodat ons zwijgen zich mag vullen
met uw ondoorgrondelijke aanwezigheid.
Doorbreek onze woordenstroom
onze gedachten die ons beheersen.
Maak ons leeg en ontvankelijk
zodat stilte,
die sprekender is dan onze woorden,
ons in bezit mag nemen.
Stem van stilte, spreek in ons.
Laat uit ons wegvloeien alle lawaai
van zelfhandhaving en geldingsdrang,
van zelfzucht en eigenbelang,
zodat in ons zich een ruimte opent,
waarin de leegte en het zwijgen
ons opnieuw leren luisteren
naar wat boven onszelf uitgaat.
Stem van stilte, spreek in ons.
Dat stilte ons van harte vrijmaakt
van de afgoden in onszelf
om, open voor uw geboden, te verstaan
welke weg zich voor ons opent
wat de plaats is die we innemen
hoe we onze aandacht willen richten
en waarvoor we echt willen gaan.
Gerard Zuidberg

