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Beste vrienden,

In deze periode van donkere en gure dagen
met toenemende drukte op school en op het
werk, zijn er al eens momenten waarop we
ons afvragen of we alles nog kunnen
bolwerken. Ondanks goede keuzes en een
solide basis kunnen er twijfels zijn over de
haalbaarheid van een project of van de
examens die nu snel naderbij komen en die
moeilijker zijn dan wat we al gedaan
hebben. Of de drukte thuis neemt ziender-
ogen toe. Het verschil tussen vertrouwvol
groeien versus twijfelen, angstig of opstan-
dig zijn ligt dicht bijeen.
Het is goed de valkuilen te benoemen en in
de ogen te kijken. Maar tegelijk is dit een
uitnodiging om talenten te benoemen, werk
te plannen en elkaar beter te leren kennen
zoals we echt zijn om hiermee –samen- aan
de slag te gaan. Als we ons niet laten
afleiden door die twijfel, brengt het ons
samen naar een meer realistisch doel.
Iedere crisis is een kans tot betere samen-
werking. Maar tegelijk een bedreiging voor
het vertrouwen in de ander. Nu en dan eens
terugblikken over waar we staan is hierbij
cruciaal. Kleine en grote crisissen zullen er
altijd zijn, maar we hebben meer vrijheid
dan we vermoeden om hiermee om te gaan.
En finaal zullen we al deze tijdelijke
doelstellingen vergeten zijn en ons vooral
herinneren hoe we ons hebben samen met
of tegen elkaar hebben opgesteld. Het
gebed van Theresia van Avila helpt hierbij:
Laat niets je verontrusten, laat niets je
beangstigen. Alles gaat voorbij. Geduld
brengt alles in handbereik. Wie aan God
vasthoudt heeft niets tekort. God alleen
volstaat.
En God zendt ons weer uit naar elkaar.
Goede moed,

Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Voorzitterswoordje

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, UneasyAnswers' kreeg.

Het boek beslaat de vier weken van de Geestelijke Oefeningen.

Deze jaargang gaan we met hem op weg: in elk nummer verschijnt een hoofarti-

kel die een stukje van Johnny C. GO SJ vertaalt, herwerkt, bewerkt.

'Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel

een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een

ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot

meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; en toen de zon

opkwam verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde

het uit. Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en ver-

stikten het en het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes die in

goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en

droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvou-

dige.'

'…De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het

woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen

Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het

zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord,

nemen ze het meteen met vreugde in zich op, maar in hen schiet het geen wortel,

ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of ver-

volgd, houden ze geen ogenblik stand. Weer anderen zijn als het zaad dat tus-

sen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om

het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar

allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zon-

der vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond

is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen

dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.’



De hier geboden bezin-

ningstekst gaat over de

bekende parabel in het

Evangelie van Marcus over

de zaaier die op verschillen-

de soorten grond zaait, die

echter niet de gewenste

opbrengst leveren. Het rijk

Gods ontstaat dus niet

zomaar vanzelf, we moeten

willen en durven ingaan op

het appel van God op ons en

door een gepaste levensing-

esteldheid mee helpen Zijn

woord gestalte te geven op

aarde. We moeten ons chris-

telijk geloof niet alleen belij-

den maar het ook handen en

voeten geven in ons concre-

te dagelijkse leven.

Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat alles

mogelijk is wanneer de zaden van liefde gezaaid worden,

of anders uitgedrukt 'liefde overwint alles'. Je kunt je echter

afvragen of (ontvangen) liefde wel een garantie is dat je

dingen kunt doen of veranderen. In de parabel van de

zaaier zaait God zijn zaden, zijn Woord en zijn liefde, over-

al, zonder rekening te houden met wie en waar we zijn.

Opdat Gods liefde werkzaam zou zijn en alles mogelijk zou

maken, is echter ons antwoord en onze medewerking

nodig. Velen zijn echter niet klaar om Gods zaden van

liefde een verschil te laten maken in hun leven en in de

wereld.

De Heer geeft ons drie symbolen – de wegrand, een rots-

grond en een met doornen bezaaide bodem – om te illus-

treren hoe mensen niet voorbereid kunnen zijn opdat God

op hen zou kunnen inwerken. Met bodem bedoelt hij

eigenlijk onze ziel. Ten slotte heeft hij het ook over de

goede grond die wel vruchtbaar is.

De wegrand symboliseert mensen wiens ziel gesloten is,

zodat Gods zaden geen wortel kunnen schieten en in hen

groeien. Op de rotsgrond schieten de zaden weliswaar

wortel maar kunnen de wortels niet diep groeien. Dit sym-

boliseert de zielen die te oppervlakkig zijn voor Gods

woord. Tussen de distels kiemen de zaden en groeien de

wortels, maar ze worden spoedig verstikt door de doornen.

Dit zijn de zielen die vol zijn van bezorgdheden en

gehechtheden. Hun aandacht, onder meer voor God, is te

verstrooid.

Afhankelijk van het soort bodem die we zijn of ziel die we

hebben, moeten we onze bodem voeden en onze ziel

klaar maken. Als je afgesloten ziel gesymboliseerd wordt

door de wegrand moet je je afvragen of je het verlangen

hebt naar Gods woord en God bidden voor dit verlangen,

zodat je je hart kunt openen voor Hem. Om te beginnen moet men leren

verwonderd en dankbaar in het leven te staan en niet alles zomaar van-

zelfsprekend vinden; dit is een toegangsweg naar God. Tevens mogen

we niet te vol zijn van onszelf, waardoor we Gods wenken en zijn woord

gericht tot ons niet vernemen. Het huidige levensklimaat waarbij de

werkelijkheid verengd wordt tot wat gemeten en bewezen kan worden,

geeft gemakkelijk aanleiding tot een houding van geslotenheid. We

moeten opnieuw leren ontvankelijk staan voor het Mysterie van het

leven; aldus kunnen we ook ons hart openen voor de Schepper ervan.

De Schepper die zo dicht bij de mensen wilde staan dat Hij zijn zoon, de

Christus, onder ons zond.

Als je ziel oppervlakkig is, kun je dat veranderen door te bidden voor

grootmoedigheid om God meer tijd te geven in je leven. We mogen ons

niet laten meedrijven door het huidige materialistische en individualisti-

sche levensklimaat – gelukkig zijn er ook vele tekenen van hoop, zie

elders in deze GCL-berichten. Een christen is in de wereld, maar niet van

de wereld; hij of zij laat zich niet leiden door wat 'men' of de reclame voor-

schrijft. GCL-samenkomsten en het levensgebed kunnen een steentje

bijdragen tot een meer diepgaand leven verankerd in Christus en het

Evangelie. De GCL- samenkomsten zijn plaatsen waar ongedwongen

en in alle respect voor elkaar kan gesproken worden over ons zoekend

christelijk geloof en waar tevens ruimte en tijd is voor inkeer en gebed.

Tevens kunnen we er het Evangelie op ons leven leggen, zodat het

Woord Gods kan kiemen in ons concrete leven van alledag.

Als je ziel is als doornachtige grond moet je bidden voor vrijheid om

afstand te kunnen nemen van je gehechtheden en beslommeringen om

God in je leven de eerste plaats te geven. Hierbij kunnen de elementen

van de ignatiaanse spiritualiteit, met name de onverschilligheid en het

onderscheiden waar het op aankomt in het leven, helpen. We kunnen in

dat verband een rangorde opstellen van wat echt belangrijk is in het

leven (aanzien, geld, gemak, gratuïte inzet en dienstbaarheid, een lui-

sterend oor, vergevingsgezindheid….) en wat op lange termijn een goed

en levensvervullend gevoel geeft. We worden opgeroepen om onze

bekommernissen te durven uit handen te geven en aan God toe te ver-

trouwen. De Evangeliezin 'Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn

en Ik zal u rust geven' (Mt 11:28) kan daarbij helpen.

De goede grond is de ziel die open staat voor Gods woord, Gods zaden

van liefde wortel doet schieten in onze levens en veel vrucht draagt. Dit is

pas mogelijk als we het verlangen hebben naar Gods woord, genereus

genoeg zijn om in ons druk bestaan voldoende tijd aan God te besteden

en de innerlijke vrijheid hebben om Gods woord te kunnen volgen zon-

der belemmerd te zijn door allerhande beslommeringen van het dagelijk-

se leven.

Luc Buffel

GCL-groep Nescio

Vraagjes ter overweging:

Welk type grond ben je?

Hoe kun je je ziel bewerken opdat Gods woord en zijn zaden van liefde

werkzaam zouden zijn in je?



Een nieuwe GCL-groep zag het licht en zij kozen de naam Kafar-

naüm. Een lid van deze nieuwe groep, Bert Claerhout, legt uit

waarom ze deze naam gekozen hebben.

Nadat Hij de beproevingen had doorstaan, week Jezus uit naar

Galilea. “Hij ging echter niet in Nazareth, maar in Kafarnaüm

wonen, aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebu-

lon en Naftali. Zo ging het woord van de profeet Jesaja in vervul-

ling. (Matteüs, 4,13-14).

Op het eerste gezicht lijkt het een detail: Jezus gaat niet terug naar

Nazareth, het kleine dorp waar Hij opgroeide. Nochtans was het

leven in Nazareth, met zijn landelijke rust, eenvoudig. In vergelij-

king met Nazareth was Kafarnaüm, aan de oever van het Meer van

Tiberias, een belangrijke nederzetting, een plek van werk, handel

en verkeer, een grensstad in het Galilea van de heidenen met een

zetel van het Romeinse bestuursapparaat. Kortom, Kafarnaüm

('Stad van Troost') was een ontmoetingsplaats van diverse cultu-

ren.

Voor Jezus betekende de verhuizing naar Kafarnaüm dat Hij het

vertrouwde en het voorspelbare achter zich liet en dat Hij zich

overleverde aan het onbekende en het onvoorspelbare, aan het

nieuwe, aan verandering. Steekt hier geen parallel in met de

manier waarop wij, hedendaagse christenen, uitgedaagd worden

ons geloof te beleven in een heel nieuwe tijd en een heel andere

maatschappelijke context dan pakweg vijftig jaar geleden? De

vaste zekerheden van een halve eeuw geleden hebben plaatsge-

maakt voor de complexiteit binnen een diverse, multiculturele en

postmoderne samenleving.

***

De gewezen aartsbisschop van Milaan, wijlen Carlo Maria Martini

sj (1927-2012), zei ooit op een congres in Rome dat Jezus' verhuis

naar Kafarnaüm het begin was van een confrontatie met een heel

nieuwe manier van leven waardoor Jezus niet anders kon dan te

leren omgaan met verandering en onzekerheid. (Niet voor niets

trouwens beschrijft Marcus het eerste verblijf van Jezus in Kafar-

naüm als een ontmoeting met bezetenen en alle mogelijke zie-

ken.)

Kardinaal Martini vertelde voorts dat Jezus die verandering niet

met tegenzin tegemoet trad, alsof Hij nostalgisch verbonden was

gebleven met Nazareth. Integendeel, Hij heeft Kafarnaüm als 'Zijn

stad' omarmd. Tegelijk hinderde dat hem niet vrij en kritisch te

praten. Hij verzweeg niet wat er fout liep en waarschuwde indien

nodig. “En jij, Kafarnaüm, denk jij hemelhoog verheven te worden?

Je zult afdalen tot in het dodenrijk!” (Matteüs 11,23) Dat alles ging

uit van een intense bekommernis voor het lot en het dagelijkse

lijden van zijn volk.

***

Vaak horen we van oudere gelovigen dat het vroeger allemaal

beter was – toen de Kerk nog een machtig maatschappelijk insti-

tuut was dat stevige handvatten aanreikte en de geloofsgemeen-

schap zekerheden bood. Die tijd is evenwel voorbij. Het is goed dat

te beseffen en in te zien dat het geen zin heeft heimwee te koeste-

ren naar de weelde van weleer.

Anno 2017 leven we in een heel andere tijd en in een grondig

veranderde cultuur, waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn.

Laten we dus het avontuur aangaan. Laten we ons uitgedaagd

voelen om met liefde en sympathie in dit leven te staan, zonder

daarom blind te blijven voor de vele misstanden die er ook zijn –

wat inhoudt dat we, net zoals Jezus, af en

toe eens harde woorden moeten durven te

spreken.

Vanuit dat perspectief staat de naam

Kafarnaüm voor onze GCL-groep model

voor een houding waarin we als gelovigen

het onbekende en het onzekere tegemoet

gaan in een diverse en pluralistische

samenleving. We doen dat samen met

andersgelovigen en andersdenkenden,

vanuit de vaste overtuiging dat God onder

ons actief blijft, waardoor er ook hier en nu

veel goeds te bespeuren valt. Als christen

hebben we kansen te over om het goede te

doen en zo de 'stad van Troost' te zijn voor

elkaar en voor velen.

Bert Claerhout,

GCL-groep Kafarnaüm

Met GCL naar Kafarnaüm…
Maar waarom precies naar Kafarnaüm?

Kafarnaüm
www.dronestagr.am
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Arbeid adelt.

De pastoor komt bij de boer op bezoek en wil zijn landerijen zien.

De boer toont hoe verzorgd zijn velden zijn.

'Zien de velden er niet goed uit?Allemaal te danken aan mijn harde arbeid.'

'Ja' zegt de pastoor 'maar je moet toegeven dat God je geholpen heeft, anders was dit je niet gelukt. Laat me je vee zien.'

De boer toont de dieren. 'Kijk hoe gezond ze eruit zien, het resultaat van mijn goede verzorging.'

de pastoor antwoordt: 'Ja, maar vergeet niet dat God je bijstaat. Zonder Hem lukt het niet.'

Ze lopen verder en komen aan een stuk land vol onkruid.

De pastoor vraagt: 'Hoe komt het dat er zoveel onkruid op dit land staat? Waarom heb je er niet beter op gewerkt?'

De boer antwoordt: 'Dat stuk land heb ik geheel aan God toebedeeld, zodat Hij daar zelf wat kon werken.'

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

Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me reeds:
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken
mij niet te verwijderen van een zo hoge Gast.
Als bij mijn broeder, mijn beste vriend,
mag ik bij U vertoeven,
U zeggen wat mij kwelt,
U vragen mij te helpen:
ik weet dat Gij mijn God en Vader zijt
en ik – hoe onwaardig ook – uw kind.

H. Teresia van Avila

Ik draag u in mijn hart
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De eerste GCL Vormingsdag

De leefronde in GCL

Tijdens de vormingsdag van 14 oktober jl. hield Wauthier de

Mahieu SJ een inleiding over de leefronde tijdens een GCL-
bijeenkomst. Hier volgt een verkorte versie van zijn inleiding.
Daarbij gaat het om de inbreng van iemand die een stuk van
zijn levensverhaal vertelt; maar evenzeer om de manier
waarop de anderen daarnaar luisteren, en ten slotte om de
manier waarop dezen erop reageren.

1. Het levensverhaal
Een ieders levensverhaal moet ten volle zijn plaats kunnen
vinden binnen het GCL-project. Maar wat is precies dat
project? GCL zoekt groepjes te vormen van mensen die
samen de spiritualiteit van de Geestelijke Oefeningen (G.O.)
concreet willen beleven in hun leven en in de maatschappij
van vandaag. (Statuten 2 & 4). Het is derhalve om dit
'beleven in ons concrete leven' te bewerkstelligen dat de
leefronde haar volle plaats moet krijgen in onze samenkom-
sten.
Die achtergrond van de G.O. impliceert niet dat wij enkel
maar met 'geestelijke' zaken moeten bezig zijn. Waar
Ignatius ons met de G.O. toe wil brengen is precies 'God
vinden in alles'. Het gaat dus juist om heel ons leven en al wat
daar deel van uitmaakt. Bij het doen van de G.O. heb je
normaal één begeleider, één iemand die je laat meekijken in
je leven, en die je tot deelgenoot maakt van jouw zoektocht.
In een GCL-groepje zit je in een heel andere sociale relatie-
context.
Voor gehuwde mensen ligt de primordiale loyaliteit binnen
het koppel en de vertrouwenssfeer die binnen het koppel
gevrijwaard moet worden vraagt precies dat heel wat dat
binnen de partnerrelatie gaande is zomaar niet te grabbel
wordt gegooid. Voor een jezuïet ligt zijn primordiale loyaliteit
binnen zijn gemeenschap en vraagt dus dat hij daar discreet
mee omgaat. Moeilijkheden die je op dergelijke vlakken
beleeft, en waar je in jouw binnenste mee worstelt, en in jouw
gebed mee voor God komt, die bespreek je beter in en één-
één gesprek met een persoonlijke begeleider, met wie, naar

ik meen, je een sterkere loyaliteitsrelatie hebt, dan in een
GCL-groep, waar je toch in een mindere loyaliteitsrelatie
staat.
Dit uitmaken vraagt wel een juist aanvoelen, en dus wat je
aanbrengt van je levensverhaal in de leefronde berust
duidelijk op een voorafgaande persoonlijke onderscheiding,
maar het gaat niettemin over jouw levensverhaal.
Er is echter nog een diepere vraag: namelijk hoe je het
aanbrengt, doch daar gaan we beter op in in een volgend
stukje over het luisteren.

2. Luisteren
Zoals hetgeen elkeen aanbrengt van zijn levensverhaal,
idealiter gesproken, gedragen wordt door het verlangen om
in alles God te zoeken en te vinden, zo wordt ook het luiste-
ren naar het verhaal door datzelfde verlangen gedragen.
Dit bepaalt heel sterk onze manier van luisteren.
We luisteren naar een mens, een mens die zichzelf te kennen
geeft, en, dieper nog, die, altijd tot op zekere hoogte, verlangt
zichzelf te laten kennen. Te midden van alle connecties in zijn
omgeving en de manier waarop die persoon er mee omgaat
heeft ook zijn/haar eigen verbondenheid met God een min of
meer belangrijke plaats.
Daarnaar luisteren is niet alleen iets ontvangen, maar ook
iets geven. Dit is geen kwestie van de moeilijkheden van
anderen zomaar op u te nemen, wel van het zó op jou te
nemen, dat je de andere helpt bij het dragen, dat je het voor
hem draagbaar maakt.
Dit helpen dragen vraagt op de eerste plaats van elkeen in de
groep een houding van decentratie. Het loslaten van onszelf,
met onze spontane egocentrische neigingen en reacties, de
neiging van wat we horen onmiddellijk op onszelf te betrek-
ken, naar onszelf toe te halen. Het vraagt om afstand kunnen
nemen van zichzelf, en zich derhalve sterker kunnen
centreren op God of op Christus.
Het is deze innerlijke houding die de 'kwaliteit' bepaalt van de
verhoudingen binnen de groep.
Het is precies dat vrij zijn van zichzelf, van alles voortdurend



De leefronde (vervolg)

Van 10 tot en met 12 november 2017 sloten 3 Nederlanders zich
aan bij een bezinningsweekend georganiseerd door de Vlaamse
GCL-groep Amar y servir. Het programma bestond uit: gebedsmo-
menten met samenzang en podcast van Bidden Onderweg,
voordrachten door Nikolaas Sintobin SJ, bloembollen planten in
de tuin, een wandeling door het gebied 'De Oude Kale' (mét
schuilen voor een regenbui in een cafeetje) en een zangrepetitie:
de groep had zich aangeboden om op zondagmorgen de viering in
de parochiekerk van Drongen op te luisteren door het bestaande
koor te versterken.
De sfeer van het weekeind was ongedwongen, vrij, intiem; een
aangenaam welkom voor ons Nederlanders die deze groep voor
het eerst ontmoette en als vanzelf werden opgenomen in dit
gezelschap die inmiddels al 27 jaar in regelmaat bijeenkomt.
Tijdens de vrije tijd werd er volop kennisgemaakt en gesproken,
gelachen en geplaagd over de verschillen tussen de Vlaamse en
Nederlandse cultuur; verschillen die op de keper beschouwd geen
invloed bleken te hebben op de vriendelijke gemeenschappelijk-
heid van het weekend: het idee van een internationaal gevoel van
een 'GCL-wij' kreeg in dit weekend gestalte.
De voordrachten van Nikolaas Sintobin SJ inspireerden.
Topics daarvan: 1. Twijfel aandurven in je geloof, 2. Hoe kun je
houden van de Kerk en 3. Onderscheidend in gesprek gaan
volgens Pierre Favre SJ.

Gerwin Roffel
GCL-Nederland

Nvdr: Gerwin maakte een boeiend artikel over het GCL-
weekend, maar helaas te lang om volledig op te
nemen… We verwijzen graag hiervoor naar de website
van GCL-Vlaanderen: .www.gclvlaanderen.be

GCL-weekend Oude Abdij Drongen

naar jezelf toe te halen, en door je eigen bril te bekijken, dat
een sfeer van vertrouwen schept, de sfeer die essentieel is
voor het onbevangen kunnen meedelen van jezelf en van
wat elkeen beleeft.
Dat vertrouwen wordt ook gevoed door een algehele sfeer
van vrijheid. Elkeen moet de vrijheid voelen die hem/haar
gegund wordt om in te brengen wat hij/zij op dat moment
graag en ook kan binnenbrengen, zonder zich daartoe
geforceerd te voelen.

3. Reageren
De eerste en meest spontane reactie bestaat meestal in het
stellen van vragen. Een beetje schematisch : we staan voor
twee typen vragen. Vragen die de situatie aangaan en
vragen die de persoon aangaan. Deze laatste zijn veruit de
meest juiste en de belangrijkste. Vragen die de situatie
aangaan kunnen gemakkelijk nieuwsgierigheidsvragen zijn.
"Hoe is het dan verder gelopen? Hebben ze dat bijgelegd?
Zijt ge eruit geraakt?" Zulke vragen verraden dat het verhaal
op zichzelf is komen te staan en dat je meer belangstelling
hebt voor dat verhaal zelf dan voor diegene die het verhaal
doet.

Vragen moeten duidelijk deze laatste voor ogen houden en
gaan dan beter in de richting van: "Op welke manier raakt je
dat?
- Op het vlak van de rede? "Wat ze je aangedaan hebben is
totaal onredelijk! Absoluut onaanvaardbaar. Het getuigt
van “...
- Op het vlak van jouw gevoelens? "Dat heeft je duidelijk
heel diep gekwetst. Hoe ga je daarmee om, met dat gekwetst
zijn? Hoe reageren jouw naastbestaanden daarop? Neem je
dat gekwetst zijn mee in jouw gebed? Hoe denk je dat God
daar tegenover staat?"
- Op het vlak van de actie? Ben je op de eerste plaats
bezorgd om: hoe je daar nu best op moet reageren, naar die
personen toe?

Doorgaans is het die laatste vraag die op de voorgrond
treedt, en die wellicht niet de gelukkigste is, tenminste als ze
eerst gesteld wordt. Ze komt beter op als besluit, nadat je de
andere voor ogen genomen hebt.
Vragen en reacties moeten uitgaan van twee zaken.
Vooreerst van ons eigen geraakt zijn door het verhaal, en een
zeker eigengemaakte aandacht voor de anderen, die juist
maakt dat wij ons gemakkelijk laten raken.
Het andere is die de subjectiverende kijk die jou een ruimere-
blik geeft op het geheel van de situatie, vanuit onze persoon-
lijke openheid naar God toe. Deze gevoeligheid voor God
ontmoet dan de gevoeligheid voor God, of voor zijn Geest, bij
de persoon die zijn verhaal heeft verteld, maar evenzeer bij
de andere leden van de groep.

Vragen ter reflectie:
Gaat er in ons groepje veel/ genoeg aandacht naar de
leefronde?
Durven wij elkaar bevragen, of zijn wij eerder bevestigend
naar elkaar toe?
Brengen wij daarbij God soms ter sprake? En kun je zeggen
in welke zin (bv. als Iemand die waakt over het respect van
ethische normen, of eerder als een tolerant Iemand)?



Cardoner

Dacht je er al aan jezelf een abonnement op Cardoner te

schenken of je abonnement te vernieuwen?

Cardoner is het tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit van

de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, en dus een mooie

aanvulling op de GCL-berichten.

Er verschijnen jaarlijks 3 nummers en de kostprijs van het

jaarabonnement is slechts €10.

Info bij Wiggert Molenaar SJ: secretary.elc@jezuieten.org.

Bidden onderweg

Dagelijks een podcast met lezing, muziek, overweging-

en,… Eenvoudig te downloaden en te beluisteren met je

smartphone.

Dagelijks onderweg eventjes stilstaan.

www.biddenonderweg.org

Gevraagd !

We willen vanuit GCL weer graag agenda's en kalenders van

het jaar 2018 inzamelen voor de gedetineerden van de

gevangenissen in Vlaanderen waar Leo De Weerdt SJ als

hoofdaalmoezenier werkzaam is.

Kun je ons helpen?

Je kan ze afgeven met vermelding dat de agenda('s) bestemd

zijn voor Leo De Weerdt SJ

- op het secretariaat van het Provincialaat, Prinsstraat17, 2000

Antwerpen (kantooruren)

- op het secretariaat van de Oude Abdij te Drongen

(kantooruren) of

- op de eerste   zondag bij Voedsel voor onderweg,

Lukt dit allemaal niet, neem dan contact op met

gcl.berichten@telenet.be en we kijken hoe de agenda's bij
Leo komen.

VAN  HARTE  DANK!

2018



GCL-dag : “De vreugde van de liefde”

Zondag 11 maart 2018.

Wij hopen veel leden van onze Vlaamse GCL-familie te mogen welkom heten op de GCL-dag die tegelijk vormend en
inspirerend zal zijn: Een dag van ontmoeting en gemeenschap vormen.
Na een inleiding over een paar hoofdstukken uit de pauselijke brief 'Laetitia Amoris' buigen we ons over enkele vragen die
essentieel zijn in het leven van elkeen van ons.:

Welke kansen zijn er om te groeien in relaties: thuis, GCL-groepje, vrienden, ruime familiekring enz…..?
Waar vinden we inspiratie in onze concrete situaties die soms broos of zelfs gebroken zijn? Kunnen ook daar tekenen van hoop
zijn?

Elk individueel groepje kan ter voorbereiding al aan de slag met een paar werkfiches die speciaal hiervoor opgesteld zijn.
PRIJS: 12 euro / kinderen 7 euro / vanaf derde kind : gratis. Een broodmaaltijd zal 's middags voor je klaarstaan.

Aandacht! Wij zoeken nog jongeren voor de kinderopvang. Wie kan ons helpen?
Ook een muzikale bijdrage zuouden we waarderen. Breng dus een instrument mee als je dat leuk vindt.

De GCL-stuurgroep,
Ivo, Ward M, Ward B.,Anne,Ann, Geert.

Inschrijven kan via: de website www.gclvlaanderen.be
of door onderstaand strookje terug te sturen naar  GCL- Vlaanderen, Vinkenbosstraat 10, 3001 Heverlee.:

Kinderen Leeftijd

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

Prijs

7 €

7 €

2 €

gratis

Naam en voornaam Prijs

12 €

12 €

GCL-dag : “De vreugde van de liefde” Zondag 11 maart 2018.


