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GCL - BERICHTEN
Voorzitterswoordje

Vriendschap ontleed

Beste vrienden in de Heer,

Deze jaargang van de GCL-berichten gaan we op weg met James Martin sj, in
diens boek “Het jezuïetenantwoord op (bijna) alle vragen”, Averbode
(Nederlandse 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 10: Meer door daden dan door
woorden – vriendschap en liefde. De vakantie is een uitgelezen moment om te
reﬂecteren. Algauw werd duidelijk dat vriendschap het onderwerp van reﬂectie
zou worden: Wie zijn mijn vrienden? Wat is belangrijk bij vriendschap? En kan
Ignatius ons iets leren over liefde, vriendschap en menselijke relaties?

Met veel genoegen blik ik terug op de afgelopen vakantie. Ze komt me voor als een
excellent driegangenmenu, of een wandeling
voorbij drie oases. Het voorgerecht was een
boekje over mindfullness (Search inside
yourself), geschreven door één van de
Google-ingenieurs. Het boekje, dat met veel
humor is geschreven, sprak me sterk aan. Het
heeft op vlak van kalmte, focus en zelfvertrouwen een impact op mijn persoon gehad en het
bracht me in de goede mindset voor mijn
deelname aan het GCL-wereldcongres. Een
maand later ben ik nog steeds onder de indruk
van hoe we met GCL'ers van over de hele
aardbol hebben mogen uitwisselen in diep
vertrouwen, van de Geest die zo sterk aan het
werk was in persoonlijk gebed en in gemeenschappelijke onderscheiding. Dit heeft mijn
vertrouwen in de Heer en in GCL als weg
verder doen groeien. Bovendien waren we te
gast in het college waar de huidige Paus jaren
heeft gewerkt; in de arme buurt vlakbij heeft hij
parochies opgericht. We zagen daar in het echt
wat de paus bedoelt in zijn tweets: naar de
grenzen gaan, een kerk met de armen, dienst
aan anderen, vreugde, …
En als heerlijk dessert was er een warme
thuiskomst bij vrouw en kinderen en een
weekje Kroatië; daar voelden we ons als gezin
sterk verbonden na een druk jaar. Helemaal
klaar om met al deze verdiepte relaties verder
op weg te gaan.
Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Wie zijn mijn vrienden?
Als ik denk aan wie mijn vrienden zijn, dan deel ik hen automatisch in
verschillende categoriën in:
Vrienden van oudsher (school- en studievrienden):
Ook al ben je soms uit elkaar gegroeid of met totaal andere dingen bezig, je kent
elkaars ouders, elkaars geschiedenis. Van daaruit begrijp je vele handelingen en
gebeurtenissen. En ook al zie je elkaar niet veel, de draad kan onmiddellijk weer
opgepakt worden, net alsof je elkaar pas een week voordien hebt gezien.
Vrienden in en door geloof:
Bijna 30 jaar geleden zag onze GCL-groep het licht. We delen al 30 jaar in
maandelijkse bijeenkomsten lief en leed doorheen de bril van het geloof. Toen
we startten, kenden we elkaar niet. Nu weten we dat we met de neus in dezelfde
richting kijken, dat we elkaar dragen in geloof en dat ons leven sterk bepaald
wordt door God.
Vrienden door een plotse klik:
Op onverwachte momenten geraak je aan de praat met iemand en voel je dat je
dezelfde interesses hebt, dezelfde ideeën, dezelfde obsessies of dezelfde
hobby's. Je denkt algauw bij jezelf: hoe is het mogelijk dat we elkaar niet eerder
zijn tegengekomen. Je voelt een plotse klik, het loopt vanzelf verder en je vindt
het spannend om deze relatie verder uit te bouwen. Denk aan ouders aan de
schoolpoort, nieuwe buren, (nieuwe) collega's op het werk, of mensen die je
ontmoet in een vereniging, workshop, enz.
Vrienden die je leven veranderen:
Soms kom je iemand tegen die je op dit moment net nodig hebt. Ik noem ze 'mijn
engelen'(zie Lc 1, 26-38): ze gaven mij, zonder het zelf te weten, een boodschap
die mijn leven veranderde. Ze zijn van een zeldzame soort, en zeer kostbaar.
Doorheen mijn leven verzamelde ik er vier. Ze kwamen me tegemoet toen ik 10,
17, 37 en 50 jaar was; alle vier hadden ze na die eerste ontmoeting een grote
invloed op mijn leven.

Wellicht zijn er ook vrienden die niet onder deze categorieën
vallen. Een vijfde categorie zou Andere kunnen zijn.

Wanneer noem ik iemand 'een vriend'?
Een moeilijke vraag. Het lijkt me eerder iets intuïtiefs, iets vanuit
het buikgevoel. James Martin sj gaat te rade bij jezuïet en
psycholoog Charles Shelton sj, die wijst op de obstakels voor
gezonde vriendschappen:
- bezitterigheid en het verlangen de ander te controleren
- te druk bezig zijn en daardoor contact verliezen
- overdreven emotionele betrokkenheid: Overdreven
aanhankelijkheid verstikt vriendschappen en stoot zelfs de meest
genereuze vrienden af.
- concurrentie
- jaloezie
- relaties die door geklaag worden gedreven: klagen verspreidt
zich bij gesprekken als een virus totdat alles uiteindelijk nutteloos
lijkt te zijn en beide partijen bitter en wanhopig achterblijven.
Na deze opsomming van obstakels onderzoekt James Martin sj gelukkig!- ook de mooie kanten van vriendschap, waarvoor hij in
gesprek gaat met zijn eigen vrienden. Hij legt hen de vraag voor:
Wat is volgens jou nodig om een goede vriendschap te behouden?
Dave vindt contact onderhouden het belangrijkste, meer bepaald
op de hoogte zijn van elkaars leven. Vriendschap kan immers
eenzijdig worden; je gaat de ander zien als iemand die bestaat om
aan je noden te voldoen, een levenscoach, psycholoog.
Maddy zegt: Je moet je vriend toelaten een vriend voor jou te zijn.
Soms is het moeilijk te ontvangen. Een vriend kent het lied in mijn
hart en zingt het voor mij wanneer mijn geheugen mij in de steek
laat.
Paula wijst op de intentionaliteit als een sleutelelement en stelt
zich de vraag: Zijn er kernwaarden die verder gaan dan de situatie
die je samenbracht? Was het enkel een geweldige studievriendschap of gaat het dieper? Ben je in staat over de belangrijke aspecten van je leven te spreken?
George geeft inzichten in hoe de ignatiaanse spiritualiteit kan
helpen bij vriendschap. Ignatiaanse spiritualiteit helpt ons om
eerlijk te zijn met onszelf en vraagt die eerlijkheid ook in relaties
met vrienden: Mijn vrienden, dat zijn diegenen bij wie ik mezelf kan
zijn: ze kennen mijn bagage en mijn beperkingen.
James Martin sj voegt nog enkele aanbevelingen toe:
-Vrienden geven elkaar de vrijheid om te veranderen.
-Vriendschap is gastvrij. Ze verwelkomt anderen en is niet
exclusief. Je vriend bestaat niet enkel om jouw vriend te zijn.
-Vriendschap moet doordrongen zijn van humor. Humor helpt ons
om onszelf niet te serieus te nemen.
-Vrienden moeten elkaar helpen. Je hebt geen opleiding of
diploma nodig voor een ziekenhuisbezoek, verhuis, babysit.

Kan Ignatius mij iets leren over vriendschap?
Ignatius begint zijn Geestelijke Oefeningen met goede raad. In zijn
Vooronderstelling zegt hij: Ieder goed christen moet eerder bereid
zijn de opvatting van zijn naaste te sauveren dan te veroordelen.
M.a.w. geef mensen het voordeel van de twijfel, en wanneer je niet
zeker bent wat de ander bedoelt, vraag dan hoe de ander het
verstaat, of wat de ander bedoelt.

Ignatius geeft deze raad aan het begin van de Geestelijke
Oefeningen opdat zowel de geestelijke begeleider als de retraitant
elkaar niet verkeerd zouden verstaan. Ze gaan er immers beide
van uit dat de ander zijn/haar best doet.
Deze wijsheid is niet enkel toepasselijk voor geestelijke
begeleiding; ze vormt een kerninzicht voor goede relaties in het
gezin, op het werk en onder vrienden.
Iedereen vindt dit een logisch inzicht, maar toch…
Herken je de situatie waarin je bij jezelf denkt: Mijn intentie was
goed. Waarom zien ze dat niet?
En omgekeerd, als we anderen beoordelen op basis van hun
daden, laten we het vaak na om hen het voordeel van de twijfel te
geven: Kijk eens wat die nu gedaan heeft!
De wijsheid van Ignatius helpt ons om te kijken en te luisteren naar
de intentie van de ander. En dit helpt ons om, bijvoorbeeld, een
moeilijke relatie niet te benaderen als een gevecht. We leren onze
wapenuitrusting aan de kant te zetten. Ze leidt ons weg van woede
en geeft de andere persoon de ruimte die nodig is voor een
ontmoeting op een vredige(re) basis. Het kan misschien zelfs een
uitnodiging aan de ander zijn om te veranderen.
Peter Favre, één van de eerste jezuïeten, verwoordde het heel
eenvoudig: Zorg ervoor dat je je hart nooit voor iemand sluit.
Vrienden zijn als bloemen.
Tenzij je een bij bent, zijn de bloemen er niet om iets voor je te
doen, maar wel om ervan te genieten. De weg van Ignatius viert de
dankbaarheid. Ondankbaarheid was voor Ignatius de oorzaak, het
begin en de oorsprong van alle zonden en tegenspoed.
Het levensgebed begint met en focust op dankbaarheid. Het helpt
ons om aandachtig en dankbaar te zijn, ook voor onze vrienden.
Door het levensgebed leren we onze vrienden te zien als nietvanzelfsprekend, als een geschenk. Koesteren we dit geschenk?
Sommige mensen worden door te spreken over vriendschap
alleen maar herinnerd aan hun eenzaamheid. James Martin sj
geeft hen de raad open te blijven voor de mogelijkheid om nieuwe
vrienden te ontmoeten en zich niet over te geven aan wanhoop.
Het verlangen naar vriendschap is op zich al een uitnodiging van
God om contact te maken met anderen. Het kan belangrijk zijn de
eerste stap te zetten, hiervoor uitgenodigd door God. Het kan wat
werk vergen, maar het is de moeite waard, zelfs als je maar één
vriend vindt.
Cecilia Vanneste,
GCL-groep Amar y servir, redactielid

Vraagjes ter reﬂectie
Heb je in je leven engelen die je leven een bepaalde richting
gaven? Wie zijn ze? Weten ze dit?
Ÿ Herken je de inzichten die James Martin sj over vriendschap
geeft? Zijn er voor jou andere sleutelelementen die naar
boven komen bij het reﬂecteren over vriendschap?
Ÿ Hoe verandert het levensgebed jou in je relatie met
anderen?
Ÿ Geef jij anderen het voordeel van de twijfel?

Ÿ

GCL-Wereldcongres Buenos Aires, 21 juli – 1 augustus 2018
Ontvangen om te kunnen geven
We reisden naar de uiteinden van de aarde…
Buenos Aires. Juli 2018. IJzige koude en regen in Argentinië. Hittegolf in
België. 204 leden uit 63 GCL-gemeenschappen komen tien dagen in de
barre kou samen voor het wereldcongres. Waar zijn ze naar op zoek? Het
spreekwoord zegt 'God slaat niet of Hij zalft weer'. Zou het weer een
voorteken kunnen zijn?
We zijn letterlijk naar de uiteinden van de aarde gereisd met het
verlangen om beter te kunnen zien: wat zijn de broden en de vissen die
GCL ons schenkt? Wat geeft leven en vreugde aan onze gemeenschap?
En hoe kunnen we deze geschenken laten vermenigvuldigen en delen
met anderen? Onze reis brengt ons naar het Colegio Maximo de San
José, in het voetspoor van José Bergoglio sj, de huidige Paus
Franciscus, op de plaats waar hij de basis heeft gelegd voor de pastorale
visie van een kerk als 'veldhospitaal te midden van de wereld' en van een
voorkeurmissie bij de zwaksten, die zich aan de grenzen van onze
maatschappij bevinden. Met de uiteindelijke bedoeling om daarna naar
huis terug te keren en een GCL-gemeenschap te vormen die een
geschenk is voor de wereld en de mensen van vandaag.
Met dit verlangen gaan we op weg. Dankzij het wereld-EXCO-team en
haar gedreven Mexicaanse wereldvoorzitter, Mauricio Lopez, de
gedienstige servidores van het lokale ARUPA-team en het ESDAC-team
dat het proces van Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS)
ondersteunt, wordt de weg een unieke ervaring! Het is treffend hoe alles
tijdens dit wereldcongres getuigt van veel wijsheid en generositeit.
Het wereldcongres werd ingedeeld in 3 periodes: een periode van groei
tot één GCL-wereldgemeenschap, een periode van verdieping door
Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS) en een periode waarin we
concrete beslissingen voor de wereldgemeenschap nemen. Maar dat
weten we bij aanvang nog niet…eerst moeten we leren groeien in
vertrouwen.
Thuiskomen in de GCL-wereldgemeenschap
Na de verwelkoming leren we elkaar beter kennen. Het delen over
thema's op de ons vertrouwde GCL-manier (in 3 rondes: actief luisteren,
het zich laten raken en reageren op iets wat de andere zegt, dankronde),
zorgt ervoor dat we al snel een nauwe verwantschap voelen met GCLleden van alle continenten. Wat zijn de geschenken die GCL ons
persoonlijk heeft gebracht: gemeenschap, vrijheid, dankbaarheid, God,
Liefde, heelheid, hoop…de geschenken zijn talrijk. We bereiken
diepgang en vertrouwen als 'vrienden-in-de-Heer'. We krijgen een gevoel
van toebehoren tot deze gemeenschap door te delen met mensen die
vanuit dezelfde bron leven. Deze herkenning bevestigt ons op onze weg
als leken en als ignatiaanse onderscheidende en apostolische
gemeenschap.
Via een persoonlijke brief van Paus Franciscus aan de GCLgemeenschap, worden we aangemoedigd om deze weg verder te gaan
met de uitnodiging: 'Wat doe ik voor Jezus?'.
We krijgen meer inzicht in de geschiedenis van de voorbije 50 jaar via de
getuigenis van een GCL'er van het eerste uur. Magdalena Palencia
Gomez (82 jaar) van GCL Mexico vertelt ons het verhaal van de GCLgemeenschap en vergelijkt onze geschiedenis met die van Abraham, die
op vraag van God in vertrouwen op weg ging. Het op-weg-gaan is de
ervaring. Dit is ook de uitnodiging voor ons.
We mogen getuige zijn van de energie en de gastvrijheid van de Kerk in
Latijns-Amerika tijdens een dag van ontmoeting met families en
parochianen. In de Barrio de San Miguel, een arme buitenwijk van
Buenos Aires, bieden de parochies een mooi model van evangelisatie

aan in een toenemende seculiere wereld. Ze zien mogelijkheden om
mensen te 'bevrijden' door voor God te kiezen. De gastvrijheid, de
energie, de vreugde en de creativiteit van deze leken in hun missie in
arme parochies, is heel inspirerend voor mij! 'In verbondenheid met
Christus trekken we de wereld in, de mensen tegemoet die het meest in
nood zijn!' staat er op de muren van al hun kerken te lezen! Hoe kunnen
ook wij deze energie en vreugde via onze gemeenschap verspreiden?
Tenslotte krijgen we een dieper begrip van de weg van bekering die Paus
Franciscus is gegaan door een voordracht door zijn persoonlijke
biograaf, Austin Ivereigh. Het is geen weg die over rozen liep. Hij heeft
zowel periodes van 'verbanning en afzondering' gekend als periodes van
erkenning, als rector en provinciaal. Het is juist deze weg die hem
gemaakt heeft tot de huidige kerkvernieuwer die de klemtoon legt op
barmhartigheid. Wij worden ook uitgenodigd tot inkeer en ommekeer tot
barmhartigheid en de optie voor de armsten.
En zo worden we verder één wereldgemeenschap, bewuster van onze
gaven en onze verantwoordelijkheid in de wereld die snakt naar
spiritualiteit en bevrijding.
Kunnen we samen onderscheiden wat de genade van de GCLgemeenschap is?
Tijdens vijf dagen van Gemeenschappelijke Onderscheiding volgen we
elke morgen en namiddag éénzelfde ritme. In persoonlijk gebed, het
delen in kleine en in plenaire groep luisteren we naar de bewegingen van
de Geest in onszelf en in de groep. We gaan op zoek naar wat de speciale
genade is van GCL voor onze wereld. Wat is onze diepste identiteit? Wat
bindt ons? En waartoe zijn we geroepen? Alhoewel dit proces niet vanzelf
gaat en we doorheen bewegingen van weerstand en angst tot meer
vertrouwen en samenhorigheid moeten evolueren, wordt de
onderscheiding als zeer troostvol ervaren. Het beeld van Jezus, gevormd
door onze 204 foto's, geeft aan dat we stilaan meer een deel van Jezus'
beeld willen worden in de wereld. We worden bevestigd in een nieuw
begrip van onze roeping als een apostolische lekenbeweging. GeOS lijkt
een paardenmiddel te zijn om onze speciﬁeke roeping te verdiepen en
beter te integreren.
Op de laatste dag van GeOS wordt 'het kind geboren'. Wat is de speciale
genade van de Gemeenschap van Christelijk Leven NU, in de wereld van
vandaag? Het antwoord bevat 3 elementen-in-verbinding:
i.
Persoonlijke verdieping en bekering door de ignatiaanse
spiritualiteit om ons charisma trouwer uit te dragen in al haar dimensies
('DEEPEN')
ii.
Delen van de vruchten van onze ignatiaanse spiritualiteit met
anderen. We mogen de onderscheiding en de ignatiaanse methodes niet
voor onszelf houden maar moeten ze delen met de wereld ('SHARE')
iii.
De wereld ingaan en barmhartigheid, vreugde en hoop
brengen, in navolging van Jezus ('GO FORTH')
Verder op weg gaan…
Het derde luik van het wereldcongres bestaat uit het nemen van
praktische beslissingen voor het wereldbestuur van GCL. Dankzij het
proces van GeOS hebben we geleerd om elkaar beter aan te voelen en
het grotere belang voorop te stellen. De beslissingen worden in alle
sereniteit genomen. Er komen meer ﬁnanciële middelen voor de wereldEXCO, die ze kan inzetten voor apostolische en vormingsprojecten. Een
nieuwe wereldbestuur
Kafarnaüm wordt verkozen voor de volgende vijf jaren. We zijn
www.dronestagr.am
ﬁer
dat de nieuwe voorzitter een Belg is, afkomstig uit de Franstalige
CVX, Denis Dobbelstein.

De assembly beveelt het wereldbestuur aan om het proces van GeOS in
de toekomst verder te ondersteunen, te ontwikkelen, toe te passen en te
verspreiden op alle niveaus van de wereldgemeenschap.
Het was de moeite om zo ver te gaan en ons op te warmen aan de GCLmanier van leven. Het kind is geboren, het kan nu vreugdevol verder
groeien in onze Vlaamse gemeenschap: we willen ook een geschenk zijn
voor de wereld. We zullen op de GCL-vormingsdag op 20 oktober de
gelegenheid hebben om dieper in te gaan op onze ervaringen en jullie te
laten delen in de vruchten van de gemeenschappelijke onderscheiding in
Buenos Aires.
Ginette Van Bogaert
GCL-groep Hertoginnedal
P.S. Nieuwsgierig naar meer? Consulteer de Facebookpagina 'GCL
Wereldcongres GCL Buenos Aires - 2018' en/of de internetsite van het
wereldcongres : www.assembly.cvx-clc.net
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Samen aan de ontbijttafel: Trump and Brexit
Tijdens de grote vakantie heb ik in mijn b&b heel veel gasten van
over de hele wereld. Ik houd ontzettend veel van Amerikanen
(USA), Engelsen en Fransen: heel open gasten die vertellen over
hun land, over politiek, economie en socio-maatschappelijke
onderwerpen.
Op een morgen zaten ze samen: een heftig anti-Trump en een
heftig anti-Brexit koppel. Beide koppels waren het eens over
fundamentele waarden als eenheid, solidariteit, mensenrechten.
En als je even dieper gaat met hen, dan slaag je erin om de
boodschap van Jezus op te roepen: een enige ervaring!
Ann
Voetbal en muziek
Zoals velen die na een werkdag de trein uitstappen, voel ik moe en
loop ik op een routineuze en quasi onbewuste manier in het station
de trappen af. Mijn hoofd is leeg, ik denk aan niets.
Buiten aan het station word ik weer wakker: er staat een vleugelpiano in fel blauw met een grote Buffalo (van KAA Gent) erop
geschilderd. Er rond heel wat handtekeningen, ik vermoed van de
voetballers.
Een man speelt piano, een vrouw zingt. Zomaar uit het niets. Ze
verzamelen mensen om zich heen. Voetbal verbindt mensen.
Muziek verbindt mensen met elkaar, maar ook met zichzelf. Ik
wordt wakker en zet mijn avond verder op een bewuste manier,
met aandacht voor hetgeen rondom mij gebeurt.
Cecilia

GCL-Vlaanderen

De kracht van inbeelding
Soms kan je rust vinden door je
iets in te beelden.
Het is opvallend hoe de
smartphones het straatbeeld
bepalen. Mensen luisteren met
oortjes naar muziek. Soms
wordt ik er onrustig van, omdat ik het link aan individualisme, maar
ik leerde van mijn kinderen dat het ook interessante podcasts
kunnen zijn.
Als ik ze 's morgens vroeg overal om me heen zie op de trein, beeld
ik me in dat ze allemaal naar Bidden Onderweg luisteren. Deze
gedacht maakt dat mijn dag goed start, ook al weet ik het troost is
op basis van pure inbeelding.
Cecilia
Uit het leven gegrepen: onverstoorbaarheid
Toen mijn echtgenote Lucia en ikzelf te gast waren in de priorij van
Hurtebise nabij Saint-Hubert, zagen we in de refter een twintigtal
jongeren, geen retraitanten, maar studenten op zoek naar boekenen cursuswijsheid, die ze hadden ontbeerd tijdens de eerste
examentijd. Toen we ons in een liturgische dienst lieten meevoeren door het hemelse gezang van de kloosterzusters, werden we
opgeschrikt door luid gestommel en gebabbel in de gangen. De
studenten beseften immers niet dat de deuren open stonden
wegens de hitte. De zusters zetten hun gezang sereen verder.
Luc
Zingende collega
Als bijstandsverlener voor mensen die pech hebben met de wagen
kom ik in contact met zeer veel verschillende soorten mensen.
Vanuit een psychologisch perspectief is dit echt boeiend!
Ook mijn collega's zijn boeiende en veelzijdige mensen, die onze
klanten naar hun beste vermogen proberen te helpen. Soms is dat
niet gemakkelijk en wordt ons het bloed van onder de nagels
gehaald. Maar de meesten hebben een goede uitlaatklep tijdens
hun vrije tijd. Zo is er Fiona, die al zingend haar energie naar boven
laat komen. Ik was zo aangenaam verrast toen ik haar voor het
eerst hoorde zingen op YouTube: “Everybody should ﬁnd the
guiding light, everybody should look for the warmth in heart,
everybody should look in the mirror once…”
Het leidende licht, de warmte in je hart, in de spiegel durven
kijken… Van herkenning gesproken!
https://www.youtube.com/watch?v=lYoB_sZ8eHg
Nathalie

www.gclvlaanderen.be
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GCL-weekend van Amar y servir:
open voor alle GCL'ers
(Vlaanderen en Nederland)

Vorming groei in GCL – 20 oktober 2018,
Oude Abdij Drongen
Velen onder ons zijn reeds lang onderweg met GCL, daarnaast
hebben we de voorbije jaren meerdere nieuwe groepen zien ontstaan. Iedere GCL'er is vanuit zijn persoonlijke context op zoek om
een antwoord te bieden op de uitnodiging van Christus naar ieder
van ons: Hem beter te leren kennen, lief te hebben en Hem beter
te kunnen volgen in ons leven. Ook al is de weg van iedere groep
en iedere GCL'er verschillend, toch zien we verrassend veel elementen van herkenning, zowel op lokaal vlak, maar ook doorheen
uitwisseling met andere landen.
In deze vorming willen we enkele van deze elementen benoemen
en plaatsen in de dynamiek van de Kerk vandaag, zoals die
belichaamd wordt door paus Franciscus. We doen dit doorheen
een inleiding, getuigenissen van GCL'ers, persoonlijke tijd en
uitwisseling.
Onthaal vanaf 9h30, start om 10h00, einde omstreeks 16h, 's
middags krijgen jullie soep en broodjes.
Deelname is gratis voor GCL'ers, maar gelieve jullie komst te
melden vóór 12 oktober via info@gclvlaanderen.be

(Her)ontdekking van de Algemene Beginselen
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 Algemene Beginselen. Deze
kernachtige tekst verwoordt de oorspronkelijke inspiratie van de
GCL.
Ter gelegenheid van deze verjaardag nodigt GCL-groep Carpe
Deum, in samenwerking met GCL Vlaanderen, andere GCL'ers uit
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.
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.
De bijeenkomst is kosteloos. Graag aanmelden voor 15 maart
op carpedeumgcl@hotmail.com .

Van vrijdagavond 9 tem zondagmiddag 11 november
201 gaat de GCL-groep Amar y servir op weekend in
de Oude Abdij Drongen. Ze reserveerden nog extra
kamers voor andere GCL-leden of GCL-groepen.
We laten ons leiden door de Petrusﬁguur en laten
ons onderdompelen in 'ora et labora': inleidingen,
stilte, uitwisseling, werken in de tuin van de Oude
Abdij, wandeling (in stilte en in babbel)
Wauthier de Mahieu SJ verzorgt de inleidingen.
Heeft je groep of heb jij interesse?
Welkom en geef een seintje aan Cecilia Vanneste op
gcl-berichten@telenet.be.
In 't kort:
Datum:
9-11 november 2018
Plaats:
Oude Abdij Drongen
Begeleider:
Wauthier de Mahieu dj

Lidgeld werkjaar 2018-2019
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.
Na meer dan 10 jaar van constant gebleven lidgeld van 25€
hebben we beslist om dit te verhogen. Enkele overwegingen
hierbij:
*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.
*Tijdens het wereldcongres afgelopen zomer hebben we
beslist de uitgaven naar vorming, samenwerking en apostolaat lichtjes te verhogen. We ontwikkelen vorming en zullen
eveneens speciﬁeke zaken hergebruiken, zoals bv de 'Family Clock' die door Spanje is ontwikkeld.
*Voor de werking in Vlaanderen willen we stilaan meer aanbieden qua vorming, regionale activiteiten, jongeren. En dat
willen we deels uit het lidgeld ﬁnancieren om zo de deelnameprijs laag of gratis te houden.
* Tot slot willen we nog vermelden dat de leden van de stuurgroep een deel van de kosten voor de werking voor eigen
rekening nemen (deelname GCL-congres, verplaatsingen
stuurgroep, ...)

Hoe spreekt God
via de (sociale) media…?
Communicatie over de grenzen heen
Hoeveel tijd besteden we dagelijks niet aan email, Facebook,
Twitter en websites voor onze organisatie? En…haalt het
ook iets uit? Een dertigtal getrainde en 'would-be' communicatie-experts uit Ierland, Engeland en ELC kwamen in juni
samen in Drongen om zich over deze vragen te buigen. Zij
waren actief in diverse organisaties van het ignatiaanse netwerk … en natuurlijk was er ook een vertegenwoordiger van
GCL bij. We maakten kennis met 'goede communicatiepraktijken' en konden uitwisselen over onze vragen. Het was een
inspirerend voorbeeld van een verrijkende samenwerkingover-de-grenzen heen binnen de ignatiaanse familie!

Ik vond het heel ﬁjn om één idee concreet vorm te geven.
Tijdens het wereldcongres van GCL in Argentinië, deelde de
Vlaamse delegatie op de Facebook-pagina 'Wereldcongres
GCL Buenos Aires' indrukken en verhalen uit het verre
Argentinië. Zo konden we een sluier optillen van de levengevende ervaring die ons daar werd aangereikt: een proces
van Gemeenschappelijke Geestelijke Onderscheiding rond
het charisma van GCL. Een klein zaadje dat nu in de goede
aarde van het Vlaamse GCL-landschap verder moet groeien!
Ginette Van Bogaert
GCL-groep Hertoginnedal

18 - 24 november 2018:
Retraite in Thorn, Nederland

Waarom doen we wat we doen?
Doorheen de workshops en lezingen werden we zachtjes
naar de diepte geleid, bij de vraag die aan elke communicatie voorafgaat: Waarom doen we in onze organisatie wat we
doen?
Opvallend is dat deze vraag vaak (te) weinig wordt gesteld.
We zijn druk in de weer met wat we willen communiceren en
hoe we de boodschap willen overbrengen. De 'waarom'
vraag zou ons echter meer moeten bezig houden. Het is de
vraag naar de verbinding met onze lezer of toehoorder. Wat
motiveert mensen om naar onze organisatie te komen? Wat
vinden zij belangrijk in wat we doen of zeggen? Waar zijn ze
naar op zoek? Wat (ver)leidt hen? Wat zijn hun verwachtingen?
Na rondvraag bleek dat het antwoord op deze vraag behoorlijk kan verschillen van persoon tot persoon binnen een organisatie. Toch is het de moeite waard om de uitdaging van
deze diversiteit aan te gaan, om ruimte te bieden aan alle
gezichtspunten en stapsgewijs te groeien naar een gemeenschappelijk standpunt.
Door de weg die hierbij samen wordt afgelegd, komt men
dichter bij de kern van de communicatie, met name hoe we
'van hart tot hart' en in begrijpelijke taal kunnen communiceren over wat onze 'innerlijke schat' is om onze toehoorder
dichter bij zijn 'innerlijke schat' te brengen.

Een kleine stap
Het is een moeilijke oefening om uit de veelheid aan waardevolle ideeën die ons werden aangereikt, één concrete, haalbare stap uit te kiezen om thuis mee aan de slag te gaan.
De gedachte dat we niet bang hoeven te zijn om als GCL op
het internet aanwezig te zijn, is me bijgebleven. Als platform
van ontmoeting tussen mensen biedt het internet veel mogelijkheden aan. Natuurlijk vereist het internet een aangepaste
communicatiestrategie en format: De communicatie verloopt
'horizontaal', 'the surfer is the boss', boodschappen moeten
kort en 'catchy' zijn, beeldende taal en beeldmateriaal houden de boodschap licht en aantrekkelijk voor de lezer. Nederigheid (en succes) begint bij het erkennen dat niet iedereen
denkt zoals onszelf. Wie zijn onze toehoorders? Zijn het
mensen die al actief betrokken zijn bij GCL en overtuigd zijn
van het belang van de Ignatiaanse spiritualiteit of wil ik mensen bereiken op de plek waar ze NU staan?

Ÿ

o.l.v. Ward Biemans sj en Gerard Wilkens sj

Ÿ

Inleidingen in de geest van Ignatius (ca. 20 min.); daarnaast
gelegenheid tot persoonlijke begeleiding.

Ÿ

Van zondag 18:00 uur (broodmaaltijd) tot zaterdag 9:00 uur.

Ÿ

Meer info en inschrijven: www.foyer-thorn.nl

Allemaal uitmuntend!?
Via reclame, talkshows of op sociale media krijgen we de
boodschap dat we succesvol moeten zijn op alle domeinen
van ons leven: studie, werk, (geest)kracht, sport, sociaal….
Dit streven om het beste uit onszelf te halen kan positief zijn
en leiden tot het overschrijden van de eigen (vermeende)
grenzen. Maar het kan ook leiden tot een elkaar naar de loef
afsteken of het gevoel geven gedoemd te zijn te behoren tot
de grijze middelmaat. Wie van ons heeft hier nooit eens mee
geworsteld?
Ignatius van Loyola leefde meer dan 450 jaar geleden, maar
ook hij heeft met dit thema van uitmuntendheid geworsteld
en een antwoord geformuleerd dat ook een leidraad kan
bieden voor jonge mensen van nu: een leidraad die
hoopgevend is, grensverleggend en eenieder de
mogelijkheid geeft om vorm te geven aan zijn eigen, unieke
persoonlijkheid.
GCL Vlaanderen, GCL Nederland en Magis nodigen je uit op
zondagnamiddag 30 sept 2018 van 14 tot 17u in Antwerpen,
Zomaar een dak, Prinsstraat 32.
We zullen het thema onder leiding van Nikolaas Sintobin sj
dieper verkennen. Daarna ronden we af met een
vriendschappelijke borrel. Iedereen uit de leeftijdsgroep 1835 jaar is van harte welkom! De bijeenkomst is gratis.
Meer info: www.gclvlaanderen.be,
www.gclnederland.org, www.magislowcountries.org
Inschrijven bij Ward Möhlmann:
wrmohlmann@hotmail.com -Tel.: +32 498 31 56 21

Laat me van U zijn

Heer en God,
neem van mij weg
wat mij belet tot U te komen.

Heer en God,
geef wat mij nader tot U brengt.

Heer en God,
maak me vrij
en laat me van U zijn.
Nicolaas van Fluë

