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GCL - BERICHTEN
Voorzitterswoordje

De spiegel van Negereb
How do You love me?

Beste vrienden,
De vakantie ligt inmiddels weer achter ons,
maar even nagenieten en terugblikken is
zinvol én ignatiaans. Een periode van
onderbreking geeft tijd, rust en kansen. De
zorgen even aan de kant, al is er natuurlijk
een kans dat er andere zorgen in de plaats
komen. De kinderen leven zich uit op
kampjes, er is meer tijd voor sport of een
boek, tijd om nieuwe oorden te ontdekken,
om samen te zijn met vrienden en familie en
soms boeiende mensen te leren kennen.
We proberen in de vakantie even te
herleven of beter gezegd meer te leven.
Wat voor mij daarbij opviel was dat de
momenten van ontmoeting, gesprek, er
gewoon even zijn voor elkaar (gemeenschap zijn) het meest hiertoe hebben
bijgedragen. En Christus was op die
momenten niet ver weg, soms als inspiratie
in een ochtendbezinning, soms als
gespreksonderwerp, dan weer als stille
scheppende kracht achter al dat moois. In
het recent verschenen boek 'De Bijbel lezen
met Ignatius' las ik bij het fundament van de
Geestelijke Oefeningen dat mensen pas
echt sterven (de tweede dood) als de liefde
ontbreekt. Of andersom geformuleerd, hoe
meer we die verbinding voelen (met de
anderen en met de Heer), hoe meer we
leven.
Voor het nieuwe werkjaar wens ik jullie in de
dagelijkse activiteiten dat er tijd en ruimte
mag zijn om te Leven, in Gemeenschap en
met Christus als bron, misschien kan GCL
daarbij een middel zijn.
Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Week één van de Geestelijke Oefeningen.
De geestelijke begeleider van de Filippijnse GCL, de jezuïet Johnny C. Go SJ,
heeft een blog waarin hij vanuit het evangelie scherpe vragen probeert te stellen.
Het antwoord op die vraag ligt bij ieder van ons persoonlijk en is niet altijd even
gemakkelijk. Zijn blogs zijn gebundeld in een boek dat dan ook de passende titel
'Quick Questions, Uneasy Answers' kreeg.
Het boek beslaat de vier weken van de Geestelijke Oefeningen.
Deze jaargang gaan we met hem op weg: in elk nummer verschijnt een hoofartikel die een stukje van Johnny C. GO SJ vertaalt, herwerkt, bewerkt.
In J.K. Rowlings eerste Harry Potter-boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen,
lezen we dat Harry Potter een spiegel vindt. De spiegel toont aan de kijker zijn
diepste verlangen. Harry Potter, die een wees is, wil zijn diepste verlangen zien.
Hij kijkt in de spiegel en ziet zichzelf verenigd met zijn ouders.
De spiegel wordt de spiegel van Negereb genoemd. Negereb is de achterstevoren spelling van Begeren. De Engelse naam van de spiegel bekoort me meer:
The mirror of Erised, dwz mirror of Desire, spiegel van verlangen.
Verlangen overstijgt de betekenis van begeren. Volgens mijn buik- en taalgevoel
heeft begeren eerder een materiële en soms ook een negatieve betekenis, terwijl het verlangen verder en dieper rijkt.
In het evangelie volgens Johannes 1, 35-42 zijn er twee leerlingen die Jezus
volgen. Jezus vraagt hen: 'Wat zoek je?'. Dit is niet zomaar een vraag, doch een
vraag met een diepere laag en betekenis.
Hij vraagt hen welke de diepste verlangens van hun hart zijn. Het is alsof Jezus
de leerlingen voor de spiegel van Negereb plaatst.
Verbijsterd door deze vraag, verzoeken ze Hem zijn woonadres door te geven,
maw ze zijn op zoek naar zijn gezelschap.
Zo doet het evangelie me stil staan bij de vraag: Wat is míjn diepste verlangen?
Als ik in mijn fantasie kijk in de spiegel van Negereb, wat zie ik?
Op dit moment in mijn leven, kijkend naar al mijn dromen, hoop, angsten en
vrees, wat zou mijn diepste verlangen zijn?
Of ook: Waarvoor zou ik op dit moment Gods zegen vragen?

Zoals Harry Potter, zou ik een persoon of een groep personen kunnen zien met wie ik lange tijd geen contact meer
had, maar die me dierbaar zijn en die ik mis. Of misschien
zie ik een bepaald voorwerp dat ik reeds sinds lange tijd
wens te bezitten. Of misschien zie ik een ervaring of
gebeurtenis die ik wens voor mijn gezin, school, job, persoonlijk leven.
De terugblik van een voorbije periode (week, maand,
jaar,…) kan hierbij een hulp zijn.
Zelf heb ik de gewoonte jaarlijks in de vakantiemaanden
grondig terug te blikken op al mijn bezigheden: behoort
deze activiteit nog steeds tot mijn zending? Voel ik me
goed bij de manier waarop ik mijn werk/vrijwilligerswerk
opneem? Waar draag ik mensen en door wie word ik
gedragen?
Na het benoemen van hetgeen ik zie in de spiegel van
Negereb, dien ik afstand te nemen en weg te gaan van de
spiegel en naar een andere spiegel stappen, nl. Gods
spiegel van verlangen voor ons. Immers, net zoals wij
onze diepste verlangens hebben in ons leven, heeft God
zijn diepste verlangen voor elk van ons.
Als ik kijk in deze spiegel, wat zie ik? Zou Gods spiegel
hetzelfde tonen als wat ik zag in de spiegel van Negereb,
of zie ik nu iets anders verschijnen? Mogelijks tonen de
twee verschillende spiegels twee totaal verschillende
taferelen: God kan een ander verlangen voor mij hebben
dan wat ik zelf verlang in mijn leven.
De mystici zeggen dat Gods wil altijd samenvalt met ons
diepste verlangen, maar dat we dit niet altijd weten en
beseffen.

Meestal zien we Gods verlangen, Gods wil als iets
vreemds, iets buiten onszelf. 'Uw wil geschiede'
bidden we in het Onze Vader, maar we doen onze
ogen dicht voor de mogelijke gevolgen die dit zou
kunnen teweeg brengen in ons leven. Wat als Gods
wil me momenteel niet goed uitkomt, iets onplezierig
of zelfs pijnlijk is? Blijf ik vechten tegen Gods wil, en
dus tegen mijn diepte verlangen, of kan ik me overgeven aan Gods wil en me laten dragen door Zijn
Geest?
Volgens de mystici kijken we niet diep genoeg in ons
hart. We lopen verward achter vluchtige en oppervlakkige verlangens aan. We zijn teveel bezig met
het navolgen van wereldlijke dromen; de wereld
misleidt ons door ons voor te houden dat we niet
zonder wereldlijke dromen kunnen leven.
Met deze overpeinzingen zien we dat er slechts één
spiegel van verlangen bestaat, slechts één spiegel
die ons onze werkelijke diepste verlangens toont:
Gods spiegel van verlangen.
Gelijk welke andere spiegel die ons iets anders
toont, is als een bolle of holle of beschadigde spiegel die vervormt en die
niet echt toont wat ons diepste verlangen is.
Bij mijn jaarlijkse terugblik probeer ik ook met Gods ogen te kijken naar
het voorbije jaar. Waar zat het goed? Wat is voor verbetering vatbaar?
Kan ik of ben ik bereid voor de komende tijd God een (groter dan tot nu
toe het geval was) forum te geven in mijn leven? Hoe doe ik dat?
Zo kan ik bij de start van het nieuwe werkjaar een nieuwe start maken en
Gods zegen vragen daarbij.
Misschien kunnen we meer opnemen in ons gebed dat wij Gods spiegel
van verlangen, de ware spiegel van verlangen in ons leven mogen ontdekken zodat we het ene ware diepste verlangen kunnen vinden.
En, we weten het, het ene ware diepste verlangen in onszelf is Christus.
Cecilia Vanneste
GCL-groep Amar y servir

Vraagjes ter overweging:
Wat zie je als je kijkt in de spiegel van Negereb?
Zou je hetzelfde zien, weerspiegeld in Gods ogen, in Gods spiegel van
verlangen? Of waarin ligt het verschil?
Kan ik daarmee aan de slag?

Gods liefde voor mij:
Een ontdekking in Ragusa
There is a crack in everything. That’s how the light gets in.
Wat zeg je bij het afscheid nemen van vrouwen voor wie de toekomst uitzichtloos is? Dit zinnetje van Leonar Cohen, in kalligraﬁe
geschreven op een kaartje, had ik mee naar Ragusa waar de Europese GCL in de grote vakantie een GCL-kamp organiseert voor
vluchtelingen. Het kwam me goed van pas.
Twee weken bracht ik door samen met nog tien andere GCL'ers
van Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk. We werden verspreid
over vier verschillende asielcentra. Eén ervan was een centrum
van vijftien vrouwen, waarvan twee met een kindje en drie zwanger. Catherina, een Italiaanse juriste (29 j.) en ikzelf kwamen bij de
vrouwen terecht. We waren aanvankelijk heel blij met deze toewijzing, maar er werd ons echter niets over de achtergrond van die
vrouwen verteld. De opdracht was: wees hen nabij met je aanwezigheid.
Met de andere deelnemers leefden we als een GCLgemeenschap samen in een pand van een rusthuis gerund door
twee Zusters Franciscanessen. 's Morgens was er samen voor het
ontbijt een ochtendbezinning. Katarina, een Portugese (26 j.) was
onze 'geestelijke begeleidster'. Een natuurtalent. Elke dag wist ze
een prachtige psalm of een stukje evangelie aan te bieden. Daaraan gekoppeld de vraag om genade:
“Heer, wees me nabij op mijn weg en mijn bestemming”, “God,
geef me wijsheid om al mijn mogelijkheden op de juiste manier te
gebruiken, zodat ik voor U een hulp kan zijn in mijn zending”, …We
sloten af met de 'Ignatian Prayer for Generosity'.
's Avonds deelden we onze dag na het avondeten en de afwas.
Tussendoor was er voldoende tijd voor een dagelijkse terugblik
van een half uurtje. Bij de uitwisseling vertelden we een voor een
waarvoor we God dankbaar waren of waar we spijt om hadden,
wat minder goed was. Samengevat: Van 's morgens tot 's avonds
leerden we gevoelig zijn voor wat God voor ons betekende. En
daarover nog eens delen ook.
Nu even terug naar ons vrouwencentrum…De eerste twee dagen
kregen we nauwelijks 'toegang' tot onze vrouwen. Ze bleven een
gesloten boek, liepen langs ons heen alsof we lucht waren. We
hadden de toelating om hun kamer, waar ze met meerdere vrouwen verbleven, binnen te gaan. Zo konden we toch nu en dan eens
een klein individueel gesprekje voeren. Maar veel kwamen we niet
te weten. 's Avonds hoorden we de anderen honderduit vertellen
over de activiteiten zoals tuinieren, sporten, knutselen, en de vele
deugddoende gesprekken en momenten, zoals samen eten met
de gasten. De derde dag was er voor ons helemaal over. We zouden met onze vrouwen naar de markt gaan, maar omdat de busticketten er niet op tijd waren, konden we niet vertrekken. De vrouwen dus alleen op stap: zonder betalen, zonder ticket. Weer een
dag voorbij zonder resultaat. Van de psychologe die in dat centrum
werkte, kwamen we wel heel veel te weten. De vrouwen waren
allemaal slachtoffer van prostitutie, gelokt uit Nigeria voor 'zogezegd' een job. 's Nachts en in het weekend was er geen toezicht in
het centrum. Ze waren alleen… maar we wisten wel beter.

Er hing voortdurend een depressieve sfeer. We waren heel
erg ontgoocheld. Waarvoor God
nu nog danken?
Onze GCL-gemeenschap was ons heel erg nabij, in het luisteren
en het bidden. Katarina nam de tijd om individueel met mij en met
Catherina te praten en te luisteren naar onze gevoelens, onze
plannen, onze wensen. En toen zei ze me iets dat ik nooit meer zal
vergeten: “Zelfs als God afwezig leek te zijn, was hij er wel. Begin
je gebed altijd met danken voor wat er ook maar gebeurd is, zelfs al
lijkt alles negatief. Zelfs dit negatieve kan voor iets goed zijn. Je
kunt niet weten hoe een heel klein zaadje van geluk reeds bij hen
geplant is maar geloof dat het er al is.” Het lijkt allemaal simpel op
papier maar het was voor mij een openbaring. Gods liefde was
aanwezig in Katarina, in onze GCL-gemeenschap en ook in al die
getroffen vrouwen. Vooral toen we beiden hoorden dat we 'geselecteerd' waren voor deze aartsmoeilijke zending, kreeg de hele
ervaring een plaats in mijn leven, in mijn aanwezigheid met de
vrouwen. 's Morgens kregen we allen psalm 13 voorgeschoteld
met de genadevraag: Lord, help me ﬁnd in You the hope and
solace I need to carry on with the mission You gave me.
De vierde dag was zeedag. Er was immers tijdens onze twee
weken een hittegolf. Ook in het centrum was het heet. Een mirakel
gebeurde. We speelden met de bal in het water, maakten plezier
als kleine kinderen. We voelden ons aanvaard. Dit zorgde ervoor
dat we de volgende week in betere omstandigheden konden starten. Maar we moesten ons wel tevreden stellen (lees: heel gelukkig zijn) als we een tweetal uur met slechts één van die vrouwen
iets hadden kunnen doen. Zo hebben we tekeningen op hun witte
muren geschilderd en hun kamers wat opgesmukt. Eéntje was
geïnteresseerd in bloemen. Met haar zijn we naar een tuincentrum
geweest om kruiden en bloemen voor de tuin.
De aanwezigheid van Gods liefde was voor ons allen, mij in het
bijzonder, voelbaar. Samen met Catherina leerde ik nederig zijn.
Dit woord kreeg een nieuwe betekenis: in Gods aanwezigheid
aanvaarden dat je niet veel kunt doen en toch dankbaar zijn voor
het kleine.
Ons afscheid was niet emotioneel, maar wel intens. De vrouwen
toonden hun dankbaarheid. Gods wonder.
Ann Sieuw
GCL-groep Yes
Ignatian Prayer for generosity
Lord, teach me to be generous.
Teach me to serve you as you deserve;
to give and not to count the cost,
to ﬁght and not to heed the wounds,
to toil and not to seek for rest,
to labour and not to ask for reward,
save that of knowing that I do your will.
Amen.
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Hij geef
Een man en een vrouw zijn betrokken geraakt bij een auto
ongeluk, het is een ernstig ongeluk.
Gelukkig zijn geen van beide passagiers gewond.
Nadat zij beiden uit hun auto zijn gekropen, zegt de vrouw:
"U bent een man en ik ben een vrouw… Kijk nou toch is even
naar onze auto's! Er is niets van over, maar gelukkig zijn wij
ongedeerd gebleven. Dit moet wel Gods liefde zijn: het was
voorzien dat wij elkaar zouden ontmoeten en de rest van onze
dagen samen doorbrengen in alle rust."
De man antwoordt blij: "Ik ben het volkomen met je eens. Dit is
gewoon een teken van God."
De vrouw ging verder: "En kijk eens aan, nog een wonder. Mijn auto is compleet vernield, maar deze ﬂes wijn is niet gebroken.
Ik weet wel zeker dat God wil dat we deze ﬂes wijn drinken op een goede toekomst samen."
Ze geeft de ﬂes aan de man. De man knikt instemmend en blij, hij opent de ﬂes, drinkt hem voor de helft leeg en geeft hem terug aan de
vrouw. De vrouw pakt de ﬂes aan, doet onmiddellijk de kurk erop en geeft hem terug aan de man.
De man vraagt verbaasd: "Neem jij niet?"
De vrouw antwoordt koeltjes: "Nee, ik denk dat ik gewoon op de politie wacht."
Deze maand is de huiscartoonist Paris Selinas.
Paris is Griek en woont in Londen, alwaar hij aan een postdoctoraat werkt aan de Royal College of Art. Contact: pselinas@gmail.com

Voor wie het ziet
God, wat zit alles mooi in elkaar!
De knop die zich ontvouwt tot een bloem,
de rups die zich ontpopt tot een vlinder,
ze zijn voor ons een teken dat U bestaat.
Dank U voor alle dingen
die ons aan U herinneren.
Voor het geduld dat mensen met ons hebben.
Voor die arm om ons heen als we verdrietig zijn.
Voor die uitgestoken hand die ons verder hielp.
Teken van Uw liefde.
Teken dat U dichtbij bent in de wereld van nu.
Greet Brokerhof-van der Waa

GCL-Vlaanderen

www.gclvlaanderen.be
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Wandelretraite “Delen in Gods vreugde”Namen, 30 juni-7 juli 2017

1ste GCL Vormingsdag
Op zaterdag 14 oktober 2017 zal de eerste in een reeks van drie
vormingsdagen worden aangeboden voor GCL-leden uit
Vlaanderen en Nederland. Het thema die eerste dag is:

‘Onderscheiding in GCL-groepen’
Vragen worden behandelt als: ‘Hoe in een groep een gunstige plek
creëren waar men over levensthema's kan onderscheiden?’
o.l.v. Renate Cauwels, stafmedewerker in de Oude Abdij en
Wauthier de Mahieu SJ, geestelijk begeleider.
Zij geven 2 stevige inputs die telkens in groepjes worden verwerkt.
Plaats: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen.
Tijd: zat.14 oktober van 10 u. tot 16 u. (Welkom vanaf 9.30 u.)
Belangstellenden melden zich liefst voor eind september aan
via: info@gclvlaanderen.be
Deelnemen aan deze dag is kosteloos en GCL biedt jullie 's
middags een gratis broodmaaltijd aan.
We kijken uit naar je komst!
De GCL stuurgroep.
HERINNERING: BETALING LIDGELD
Hier een geheugensteuntje! Voor de ledenbijdragen werken we
per schooljaar (september 2017-augustus 2018). Een aantal
ledenbijdragen zijn op heden nog niet betaald. Wie wel reeds
betaald heeft, hoeft niet verder te lezen.
Mogen we er a.u.b. op aandringen om uw lidmaatschap te
hernieuwen door storting van:
- €25 persoon (GCL-berichten inbegrepen)
- zonder GCL-lidmaatschap, maar met GCL-berichten: €6
- voor mensen uit Nederland (enkel GCL-berichten): €7,5
Rekeningnummer: BE54 4466 6116 7197 - BIC: KREDBEBB
Vorige GCL-jaren ontvingen we een prachtige som aan 'kopjes
kofﬁe' die intussen soms eens mooie extra's geworden zijn.
Verdubbeling van het lidgeld is geen uitzondering meer. Onze
hartelijke dank hiervoor. Dit jaar zullen de extra's gebruikt worden
voor vorming voor de GCL-leden alsook meer speciﬁeke vorming
voor geestelijke begeleiders. Zonder hen is immers geen
uitbreiding van groepjes mogelijk, moeten we mensen in de kou
laten staan en kunnen we niet echt GCL promoten. In naam van de
stuurgroep alvast bedankt voor de betaling!

Sinds anderhalf jaar maken wij deel uit van de GCL-groep in
Hoofddorp, vlakbij Amsterdam. We stapten mee met een
wandelretraite, georganiseerd door GCL-Nederland.
Het thema was “Delen in Gods vreugde”.
We verbleven in het Ignatiaans bezinningscentrum “La Pairelle”.
Een internationaal gezelschap van 14 personen stapte dagelijks
zo'n 15 km door de heuvelachtige Ardennen.. Er was zelfs een
GCL-lid uit Libanon aanwezig. Voertaal was wisselend
Nederlands en Frans, soms ook Engels, en waar nodig volgt
meteen een vertaling.
Elke dag had een ander thema en we kregen teksten aangereikt
voor meditatie en persoonlijk gebed. Door dagelijks één van de vijf
zintuigen apart te belichten werd ook het bewustzijn voor onze
omgeving geoefend en versterkt. We stapten de meeste tijd in
stilte.
Onze gastheer en tevens gids was Christophe Renders SJ; samen
met Ward Biemans SJ ging hij ook voor in de vieringen.
Christophe leidde de groep door een zeer afwisselend en mooi
landschap. Bossen, glooiende weilanden, mooie kleine dorpjes,
het was heerlijk meditatief lopen onder zijn bezielende leiding.
Treffend was ook een moment van naderend onweer en het
vertrouwen waarmee iedereen de gids volgde.
's Avonds was er een gezamenlijk diner, smakelijk en royaal, en er
werd gezellig bijgepraat. Na een klein uurtje vrije tijd kon ieder de
persoonlijke ervaringen van die dag in een kleine groep delen met
anderen. Dit vond geheel volgens de spelregels van de GCL
plaats.Een dagafsluiter en voor wie wenste nog even voor een
gezellig moment met elkaar. Na zo'n lange dag was het meestal
ook goed slapen.
Tijdens de evaluatie de laatste dag, verwoordde eén van de
deelnemers het als volgt:
'Prier et marcher – “wandelen in stilte” betekent voor mij een
bijzondere voeding voor lichaam en geest, met mooie en
blije ontmoetingen. Het mediteren en bidden tijdens het
wandelen in de natuur bracht mij tot een intense ervaring
van Gods schepping en nabijheid.’

Gesterkt en verblijd aanvaardden we de thuisreis.
De Hoofddorpse deelnemers:
Alicja Siebeling, Raminah van Eer, Kees Bos en Marion Cikot

Nvdr: Dit artikel werd ingekort en is gans te lezen op de website
www.gclvlaanderen.be alsook een tweede getuigenis van Geert
Dutry die we hier niet meer konden opnemen.

Het avontuur van de
gemeenschappelijke onderscheiding
(GeOS)…
'GeOS is een avontuur voor elke groep die dit aandurft', zo schreef
Renate in de GCL-berichten van juni. Van 18 tot 27 april 2017
kreeg ik de kans om me in een dergelijk avontuur te storten, tijdens
een ESDAC-vorming in Rome. Met 25 andere deelnemers uit 19
verschillende landen vormden we een heel verscheiden groep:
jezuïeten, zusters van verschillende congregaties en een aantal
leken. Extra ﬁjn om te ontdekken dat verschillende deelnemers
verbonden waren met de internationale CLC-gemeenschap! Maar
al bij al toch een artiﬁciële setting om een proces van gemeenschappelijke onderscheiding door te maken: normaalgezien
gebeurt dit in een reeds bestaande groep. En toch… met de dag
groeide mijn verbazing over de kracht van zo'n proces, over de
kracht van de Geest. Ongelooﬂijk wat Hij kan doen als je Hem
ruimte geeft, en durft vertrouwen in Zijn leidende hand.
In plaats van meteen het gesprek aan te gaan met elkaar over een
bepaald onderdeel, gingen we telkens eerst individueel het
gesprek aan met God. Aan de hand van uitgewerkte gebedsbladen trokken we allemaal even de stilte in. Door pas hierna het
luistergesprek aan te gaan in kleine groepjes,
bevindt het gesprek zich meteen op een heel ander, en dieper
niveau. Zelfs met mijn GCL-ervaring trof de diepgang van de
deelgesprekken mij echt. Je spreekt inderdaad van hart tot hart, en
verliest je veel minder in triviale dingen, die in het dagdagelijks
leven echter vaak het gesprek beheersen. Je laat je ook minder
leiden door je eigen oordeel over jezelf of andere groepsleden.

Op die manier kon ik écht open en vrij luisteren naar wat gedeeld
werd. Eén van de basisprincipes van GeOS is namelijk geloven
dat de Geest werkzaam is in elk van ons, in elk groepslid. Zo
ervaarde ik meermaals hoe groepsleden me als het ware even
Gods stem lieten horen. Ik kan het niet anders zeggen: de Geest
was hier echt aan het werk.
En wat dan met persoonlijke onderscheiding, hoe verhoudt die
zich tot gemeenschappelijke onderscheiding? Ik ervaarde zelf hoe
GeOS een diepgaand en inspirerend avontuur is, zowel voor de
groep als voor jezelf als persoon. De vragen die je telkens
meekrijgt en waarmee je de stilte intrekt bevragen je immers ook
sterk zelf. Gemeenschappelijke onderscheiding vraagt dus zeker
ook om persoonlijke onderscheiding, die dan nadien wel met
elkaar wordt gedeeld. Of om het in de woorden van een mededeelnemer te zeggen: ik kwam eigenlijk voor een retraite, toen ik
het drukgevulde programma zag leek het allesbehalve dat te zijn,
maar als ik nu terugblik zie ik hoe ik mijn retraite voor dit jaar toch
echt wel heb gehad…’
Kortom: ik mocht ervaren hoe GeOS een heel bijzondere manier is
om met een groep aan de slag te gaan. Een manier die verbindt,
verdiept en vreugde brengt. Meer dan een methode is het eigenlijk
een uitdagende maar heel vervullende levenswijze..
Bénédicte Bosmans
GCL-groep Ovive

GCL-dag 11 maart 2018, inschrijving geopend
Op zondag 11 maart 2018 zal de Vlaamse GCL-dag worden gehouden in de Oude Abdij van Drongen. Thema van de dag zal
zijn: De liefde in gezin en familie.
De dag zal beginnen rond 10 uur en duren tot ca. 16h30. Er zal een inleiding worden gehouden door Ward Biemans SJ, kerkelijk
assistent van GCL voor Vlaanderen en Nederland. Hierin zal de recente pauselijke brief Amoris Laetitia, de vreugde van de
liefde, aan de orde komen. Tevens zal de tijd worden genomen voor gebed, delen en samen zijn. Pater Johan Verschueren SJ,
regionale overste van de nieuwe, onafhankelijke regio van de Europese Lage Landen (de voormalige Nederlandse en Vlaamse
jezuïetenprovincies) en enthousiast GCL-lid, zal voorgaan in de eucharistie.
Voor de kinderen zal er een eigen programma zijn, met Godly Play voor de kinderen van de lagere school en tevens opvang voor
de kleuters. GCL-leden uit Nederland en Wallonië zijn eveneens van harte welkom.
Inschrijven kan via: de web site www.gclvlaanderen.be of door onderstaand strookje terug te sturen
naar: GCL Vlaanderen, Vinkenbosstraat 10, 3001 Heverlee.

Naam en voornaam

Prijs
12 €
12 €

Kinderen

Leeftijd

Prijs
7€
7€
2€
gratis

Ik schrijf het bedrag van _______€ over op BE54 4466 6116 7197 van GCL-Vlaanderen
met vermelding “GCL-dag 2018” (max 40€ per gezin)

Eerste GCL Vormingsdag

· Je bent al een tijd in GCL en zoekt verdere verdieping?
· Je hebt misschien belangstelling om te groeien naar een rol van
Groepsbegeleider?
· Of je bent reeds Groepsbegeleider en wil wat van je ervaring delen?
Op zaterdag 14 oktober 2017 zal de eerste in een reeks van drie vormingsdagen
worden aangeboden voor GCL-leden uit Vlaanderen en Nederland. Het thema van deze
dag is:
'Onderscheiding in GCL-groepen'
Vragen die aan bod komen:
· Wat hebben we nodig om als groep een plek te creëren waar ik tot
onderscheiding kom over thema's in mijn eigen leven?
· Hoe gaan we om met het verhaal of een probleem van een groepslid dat om
onderscheiding vraagt: durven we daar vragen bij te stellen, kunnen we dat aan
om daar als groep over te spreken?
· En als groep: Hoe bepalen we de manier van samenkomen? Hoe gaan we om
met spanningen tussen leden van de groep? Wat doen we als het samenkomen
dor geworden is of onder spanning komt te staan?
We werken met twee stevige inputs met telkens verwerking in kleine en grotere groep.
De begeleiding van deze dag zal in handen zijn van Renate Cauwels, stafmedewerker in
de Oude Abdij en Wauthier de Mahieu SJ, geestelijk begeleider. Beiden zijn tevens
ervaren GCL'ers.
Plaats: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen (Gent)
Tijdstip: zaterdag 14 oktober van 10 uur tot 16 uur. Welkom vanaf 9.30 uur

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: info@gclvlaanderen.be,
liefst nog voor eind september.
Deelnemen aan deze dag is kosteloos en
GCL biedt jullie 's middags een gratis broodmaaltijd aan.
We kijken uit naar je komst.
De GCL stuurgroep.

Ignatiaanse YouTube
Op het YouTube-kanaal van het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit
zijn twee ﬁlmpjes te zien met Nikolaas Sintobin SJ. De ene gaat over
'Opvoeden tot vrijheid' en de andere over 'Ignatiaanse uitmuntendheid'.
Voor GCL-groepen zijn twee gespreksbladen gemaakt bij deze ﬁlmpjes,
die kunnen helpen bij het gesprek tijdens een bijeenkomst. Deze zijn te
krijgen bij Ward Biemans SJ,
via ward.biemans@jezuieten.org
De ﬁlmpjes zijn te zien door in YouTube te zoeken op 'Platform voor
Ignatiaanse Spiritualiteit'.

Retraite
In de Foyer de Charité in Thorn, Nederlands Limburg, zullen van 19 - 25
november 2017 Geestelijke Oefeningen worden gegeven in een zesdaagse retraite onder begeleiding van Gerard Wilkens SJ, begeleider van
een GCL-groep in Den Haag en Ward Biemans SJ, kerkelijk assistent
voor GCL in Vlaanderen en Nederland. Iedere dag zijn er twee inleidingen
in de geest van Ignatius; daarnaast is er gelegenheid tot persoonlijke
begeleiding. De retraite begint op zondag om 18:00 uur met een broodmaaltijd en duurt tot zaterdag 9:00 uur. Meer informatie via: www.foyerthorn.nl

Ontmoeting GCL Oostenrijk weekend 28-29 oktober 2017
In het weekend van 26-29 oktober 2017 komt een groep van 17 GCL'ers uit
Oostenrijk de Europese Gemeenschap in Brussel bezoeken en ze komen ook
naar Brugge als toemaatje. Ze willen graag GCL-Vlaanderen en -Wallonië
ontmoeten. De Brusselaars van GCL-Wallonië hebben daarom een ontmoeting
georganiseerd:
Op zaterdag 28 oktober om 18.00
Eucharistie in de kapel van de Viale Europe,
Chaussée de Wavre, 203, 1050 Brussel
Een eenvoudige maaltijd (soep + broodjes)
Pierre Meyers SJ, een Luxemburgs jezuïet zal samen met Richard Pelickner SJ,
de geestelijk begeleider van GCL-Oostenrijk de meertalige mis (Duits, Frans,
beetje Engels) voorgaan. GCL-Vlaanderen is van harte welkom en mag ook zijn
steentje bijdragen in het Nederlands.
Dit is een unieke kans om GCL als groter e gemeenschap te leren kennen.
Meer details over inschrijven volgen via mail.

