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gcl - berichten
Voorzitterswoordje
Nu het werkjaar volop bezig is wil ik even
terug blikken. In Vlaanderen hebben we
momenteel
zo'n
20
groepen.
Verschillende daarvan hebben een lange
geschiedenis met leden die trouw hun GCL
engagement beleven. Dit heeft meer te
maken met Christus willen navolgen op de
plaatsen waar we leven en werken dan
met een lidmaatschap, wat eerder een
middel is. Tegelijk zie ik verschillende
nieuwe groepen die de laatste jaren van
start zijn gegaan en hun weg vinden.
Mensen zoeken plekken om stil te staan bij
hun gelovig zoeken dat al te vaak naar de
privésfeer wordt verdrongen. Voor de
begeleiding van sommige nieuwe groepen
kunnen we beroep doen op ervaren GCLers. Die stap is soms een beetje spannend,
maar ze geeft een grote voldoening. Een
volgend punt waar bij stil sta zijn deze GCL
berichten. Na meer dan 40 nummers
willen we Cecilia dank zeggen voor alle
werk. De wissel van de wacht wordt
voorbereid. Voor jongeren (18-35j)
hebben we intussen meerdere bijeenkomsten gehad op diverse plaatsen te lande.
En ik ben blij met de vele positieve reacties
over onze vorming van oktober rond
‘Opvoeden tot Vrijheid’.
Tot slot richt ik een woord van dank aan
p. Johan Verschueren sj die binnenkort
naar Rome verhuist. Naast zijn jarenange inspirerende aanwezigheid in GCL
heeft hij de regio van de Lage Landen
ingrijpend hervormd. In al deze initiatieven zie ik dat de Geest aan het werk is.
Laat ons vooral daar om danken en vragen
dat we de echte Regisseur van ons leven
steeds een beetje meer ruimte geven.
Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Update ﬁche
'Werkwijze bij GCL-bijeenkomsten'

In deze ﬁche worden een aantal tips gegeven over hoe een GCL-bijeenkomst
kan verlopen met behulp van 'drie rondes'. De GCL-Wereldvergadering in
Buenos Aires werkte ook voor een aanzienlijk deel volgens dit stramien. Het
nieuwe Wereldteam heeft in haar tijdschrift, Projects 172 (juni 2019), een
reﬂectie op het Wereldcongres geschreven, naar aanleiding van een
ontmoeting met de nationale teams van Noordwest-Europa in La Pairelle,
Namen. (zie de links hier onder d)
De
drie
rondes
in
een
geestelijk
groepsgesprek.
Deze methode van geestelijke conversatie gebeurt na persoonlijk gebed, ter
voorbereiding op de bijeenkomst. De input voor het persoonlijk gebed kan
variëren: een ﬁche met enkele Bijbelteksten en richtvragen, een podcast van
'Bidden Onderweg', een hoofdstuk van een boek uit de spirituele literatuur,
etc. De grondhouding tijdens het groepsgesprek is er een van respectvol,
dankbaar en biddend luisteren. Iedere persoon beschrijft kort en helder zijn of
haar ervaringen, gebruikmakend van de 'ik-vorm'. Iedereen is een 'expert' van
de eigen ervaring. Stilte tussen de sprekers is goed. Stilte betekent niet
simpelweg wachten, maar in gebed luisteren naar wat de persoon echt zegt.
Als je luis-tert naar de anderen, let dan op de innerlijke bewegingen in jezelf,
dit is waar de Geest werkzaam is. Iemand in de groep neemt de rol van
tijdsbewaker op zich, zodat iedereen zich in de beschikbare tijd kan
uitdrukken.
Eerste ronde.
Eén voor één deelt iedereen de vruchten van zijn of haar persoonlijk gebed,
eventueel gebruikmakend van aantekeningen over de afgelopen
gebedsperiode. Tijdens deze ronde wordt er niet gereageerd op datgene wat
wordt gedeeld, behalve dat er mogelijk vragen ter verheldering worden
gesteld. Na deze ronde kunnen er enige momenten stilte in acht worden
genomen. Tijdens deze stille reﬂectiemomenten overweeg je de gevoelens en
bewegingen die je hebt ervaren tijdens het luisteren naar de anderen. Welke
gevoelens kwamen op? Wanneer ervoer ik harmonie met anderen? Waar
ervoer ik weerstand? Kreeg ik (een nieuw) inzicht in een bepaald punt?

Tweede ronde.
In deze ronde worden de relevante punten uit de stille reﬂectie
gedeeld.
Derde ronde.
In deze ronde kan de consensus die is ontstaan in de groep worden benoemd. Welke zijn de overeenkomsten en gezamenlijke
bewegingen van de Geest die de groepsleden hebben ervaren?
Wat is het overheersende gevoel of idee dat blijft hangen? Er kan
worden afgesloten met een gebed of een lied.
Op deze manier kan de oproep van de GCL-wereldvergadering
om te verdiepen, te delen en uit te gaan naar anderen (to deepen,
to share, to go forth) geleidelijk aan steeds meer gestalte krijgen.
Ten slotte vijf suggesties bij gelegenheid van de Wereld GCL-dag
2020, op of rond 25 maart:
a. Hoe kan de oproep voor GCL om te verdiepen, te delen en naar
buiten te gaan (to deepen, to share, to go forth) meer eigen
gemaakt worden? Wat betekent deze termen voor ieder groepslid
in zijn / haar eigen context? Hoe voelt eenieder zich geroepen
voelen om op deze oproep te reageren?
b. Faith Sharing Encounter! Zorg ervoor dat de gemeenschap een
ontmoeting heeft met de leden van een plaatselijke parochie of
school. Zorg ervoor dat mensen elkaar in kleine groepen ontmoeten, en voorzie een format voor hen om te bidden en hun geloof
met elkaar te delen. Verzamel vervolgens de hele groep om de
ervaringen te delen.
c. Gebruik de ﬁche 'Mijn persoonlijke ervaring in GCL' voor een
reﬂectie en deelronde over de gaven die ieder persoonlijk heeft
ontvangen in GCL. Deze ﬁche vraagt om ter voorbereiding op de
bijeenkomst enige tijd in gebed door te brengen. Ze is te vinden
via: http://wp.gclvlaanderen.be/wp-content/uploads/2016/06/Fiche-Mijnpersoonlijke-ervaring-in-GCL.pdf

d. Sta met je GCL-groep stil rond de persoonlijke en gemeenschappelijke ervaring van gebed en onderscheiding. Overweeg de
context van je GCL groep. Lees thuis 'Projects 172', met name
de eerste drie pagina's. Zorg ervoor dat de deelnemers tijd
hebben voor persoonlijk gebed, laat ze vervolgens in kleine
groepen uit-wisselen met behulp van de drie ronden, en deel
daarna de bevin-dingen in de hele groep.
De links naar deze Projects zijn:
http://www.cvx-clc.net/l-en/projects/Projects_172.pdf (Engels)
http://www.cvx-clc.net/l-fr/projects/Projets_172.pdf (Frans)
E. Deel de ervaringen van de groep op onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/GemeenschapvoorChristelijkLevenVlaander
en/

Zondag 13 oktober jl. verklaarde paus Franciscus de Engelse
kardinaal John Henry Newman heilig. Hieronder vind je de
vertaling van zijn beroemde hymne 'Lead, Kindly Light'.

Lead, Kindly Light

Leid, vriendelijk licht,
te midden 't duister dat me omringt,
Leid gij mij voort!
De nacht is donker, en ik ben ver van huis Leid gij mij voort!
Richt Gij mijn voet;
ik vraag niet om te zien
De verre einder - één stap is mij genoeg.
Ik was niet altijd zo, noch bad ik dat Gij
Mij voort zoudt leiden;
Ik verkoos mijn eigen weg te banen
en te zien, maar nu
Leid gij mij voort!
Ik verkoos het felle daglicht en,
alle vrees ten spijt,
De hoogmoed beheerste mijn wil:
herinner U niet voorbije jaren.
Zo lang heeft uw macht mij gezegend,
ze zal me zeker
Verder leiden!
Door heide en ven
en over rots en vloed, totdat
De nacht is heengegaan;
En met de morgen 't gelaat der engelen glimlacht
Die ik sinds lang heb liefgehad,
en voor een tijd verloor.

H. Henry Newman, vertaling Adelbert Denaux

Vanop de stuurgroepstoel…
'Ik zou zo graag eens een vlieg willen zijn om te zien wat daarbinnen gebeurt…' Herken je dat gevoel? Voel je ook dat verlangen?
Vandaag geven we toe aan je nieuwsgierigheid. We nemen je mee
als spreekwoordelijke 'vlieg' achter de schermen van de startvergadering van onze stuurgroep.
Setting: een vergaderzaal op het gelijkvloers van de Koninginnelaan te Schaarbeek, de vaste vergaderplek voor de stuurgroep,
met dank aan de jezuetencommunauteit Pedro Arrupe! Tijd: een
zaterdag in oktober, van 11-17u.
Eerste vaststelling: alle 6 stuurgroep-leden zijn aanwezig en bijna
allemaal zijn ze per ﬁets, bus of trein gekomen. Ecologie wordt hier
au sérieux genomen!
De dag wordt gestart met een eucharistieviering in de kapel van
de communauteit, voorgegaan door onze kerkelijk assistent
Ward Biemans s.j.. Een mooi moment om samen dankbaar de
golﬂengte van de Geest op te zoeken, die ons pad vandaag en
dit jaar zal verlichten!
Daarna is het tijd om de innerlijke mens te voeden. Onze voorzitter,
Ivo Raskin, heeft een heerlijke broodmaaltijd in petto die het energieniveau op peil zal houden tijdens de marathonvergadering van
deze namiddag. En gewapend met al dat goeds kunnen we aan de
slag!
De eerste horde wordt genomen: we hebben huiswerk gekregen
en hoewel we dat met volle goesting doen, is het niet altijd makkelijk om onder woorden te brengen wat het vorige werkjaar ons aan
troost en troosteloosheid heeft gebracht. Maar als volwaardige
GCL-leden hebben we ons geoefend in de kunst van de
terugblik en komen we tot een rijke en open uitwisseling en een
begin van vooruitblik. Wat gaf dan troost en troosteloosheid
aan de stuur-groep? Ik zie de toehoorders al hun oren spitsen…
dit wordt inte-ressant!
Troost zagen de stuurgroep-leden in de ogenblikken dat we als
gemeenschap zijn samengekomen: de vormingsdagen rond ignatiaanse spiritualiteit voor de jongeren, de regionale bijeenkomst
over het thema 'Het Charisma van GCL' op uitnodiging van groep
Carpe Deum in Mechelen, de bijeenkomsten voor de groepsbegeleiders. Samenkomen is belangrijk omdat in elke ontmoeting een
kans schuilt voor het overspringen van vonken. En van vonken en
vuur worden onze leden vreugdevol!
Ook over samenwerken zijn we enthousiast! Samen zijn we sterker. Binnen de stuurgroep, binnen de nieuw samengestelde regio's (Antwerpen, Leuven, Oost -en West-Vlaanderen) OF met de
buurlanden. Buurland Nederland nodigt onze groepsbegeleiders
in 2020 uit voor een vorming die zal doorgaan in Drongen. De contacten met de Franstalige CVX zijn goed en kunnen in de toekomst
leiden tot gemeenschappelijke initiatieven. Verder werken we ook
samen binnen de Europese grenzen dankzij onze Eurolink Geert
Dutry - er was in mei een Europese 'GCL-top' in Vilnius - en, geen
enkele grens houdt ons tegen, met de GCL-wereldgemeenschap.
Samenwerken opent de kleine cocon van onze GCLgemeenschap naar de universele wereldgemeenschap waarvan
we het lief en het leed delen!
Troosteloosheid zagen we in onze beperkte omvang, in de oogst
die we willen binnenhalen met (te) weinig arbeiders. We staan elk
jaar ook voor nieuwe uitdagingen: dit jaar moeten we een doorstart

zien te vinden voor het ledenblad, de GCL Berichten. Na vele jaren
trouwe dienst, waarvoor het bestuur hen heel dankbaar is, verlaten
Cecilia en Nathalie de redactieraad. Hoewel we meer willen inzetten op communicatie via digitale kanalen, blijft een papieren ledenblad een prioriteit om ons met elkaar te verbinden. Daarom willen
we samen met enkele creatieve denkers en schrijvers zoeken naar
een nieuwe 'format' die fris, bruisend, informatief en appellerend
is voor onze leden. Geschreven voor en door de leden.
Wie denkt/doet mee?
‘En wat betekent dat nu voor mij?‘ vraagt de toehoorder zich af.
Naar de toekomst toe wil de stuurgroep zich inzetten voor meer
verbinding en ontmoeting tussen de GCL-leden : Samenkomen
kan op initiatief van een groep zoals de uitnodiging van groep Amar
y Servir om aan te sluiten bij hun jaarlijks weekend in Drongen.
Het is een schitterende ontmoetingskans! Het kan ook op initiatief
van een regio met heel eenvoudige initiatieven zoals afspreken om
samen naar een eucharistie of een voordracht te gaan met daarna
een ﬁjne babbel bij een glaasje. De stuurgroep kan groepen en
regio's hierin ondersteunen. Elkaar ontmoeten kan ook door (vormings-)dagen bij te wonen die door de stuurgroep zelf georganiseerd zijn zoals de GCL-dag op 8 maart 2020 in Drongen! Wij willen jullie daar allemaal heel graag ontmoeten en zijn nieuwsgierig
naar wat jullie zending is.
Een andere werf is het goed ondersteunen van opstartende groepen: in Roeselare, Turnhout, Gent, Leuven en Antwerpen zijn er
nieuwe groepen gevormd. Zij doorlopen een onthaaltraject van 1
jaar om te proeven van verschillende aspecten van de ignatiaanse
spiritualiteit binnen GCL. Daarna kiest ieder lid of hij/zij doorgaat
met GCL en wordt er een begeleider voor de groep verkozen. We
verwelkomen alle beginnende GCL-leden van harte binnen de
gemeenschap en wensen hen een mooi groeipad toe. Het is ﬁjn en
hoopvol dat onze gemeenschap zich vernieuwt!
Om 17u wordt de vergadering afgesloten met een korte terugblik
waarna iedereen vertrekt om bus en trein te nemen naar het thuisfront. Is hiermee nu alles gezegd? Hebben we misschien 'uit de
biecht geklapt'? Neen, natuurlijk niet! Het is onmogelijk om in dit
korte bestek alle behandelde onderwerpen aan te raken maar de
lezer heeft wel kunnen proeven van de 'drive' die ons enthousiasme voedt: méér ontmoeting, méér verdieping, méér delen van
'onze gemeenschappelijke schat' met anderen! Het is onze troost
en onze zending en dat wensen we ook van harte toe aan ieder van
jullie!

Nieuws uit de groepen

Twee GCL-groepen hebben reeds een weekend achter de
rug. We stellen hier graag de mooie bloemlezing voor uit het
dagboek van Leo De Weerdt s.j. (fb). Hij trok met zijn groep
'ontmoeting' naar de Ardennen.
We lezen op vrijdagavond 18/10 (bij aankomst in de abdij)
Met Anneken, Lutgart, Nathalie, 2 Peter(s) en Koen trekken
we als GCL-groep (Gemeenschappen Christelijk Leven) dit
weekend op abdijdagen naar de trappistinnen van Brialmont
in Tilff. De abdij hoog op een majestueuze rots gelegen, die
meer dan honderd meter boven de prachtige vallei van de
Ourthe uittorent, telt 11 zusters die hun werk verdelen over
de moestuin, de abdijwinkel, het ontvangen van gasten en
het kweken van champignons die ook in de winkel verkocht
worden en gebruikt worden in de samenstelling van verschillende producten. Dit alles naast hun gebedsmomenten. Voor
ons worden het dagen van samen even stil vallen, uitrusten
en wandelen, gebed …terwijl we in groep en individueel 'histoire d'une âme' lezen het geestelijke dagboek van Theresia
van Lisieux.

Op zondagavond 20/10 krijgen we het resultaat van het weekend te lezen:
Volgens pater Koen De Meester ocd is het beeld dat de groei
van het spiritueel leven van Thérèse Martin het best weergeeft: het bergpad. Dit weekend wandelden we wel niet op
bergpaden, maar onze wandelingen brachten ons in deze
heuvelachtige streek op behoorlijk steile paden. En deze
kunnen bedrieglijk zijn. Je ziet immers de top voor jou liggen
en eens aangekomen zie je hogerop het punt liggen waar de
uiteindelijke plaats van bestemming blijkt. Wel deze ervaring
kan ook toegepast worden op de menselijke groei naar God.
Je lijkt Hem nooit te bereiken. Waar je ook in je God zoeken
bent uitgekomen, altijd zie je een nieuwe 'top' voor je uitrijzen.
Theresia beschrijft vervolgens deze ervaring met de prachtige allegorie van de kleine vogel en de adelaar. In haar
onmacht om (als kleine vogel) de bergtop te bereiken doet ze
beroep op de adelaarsvleugels (van de Heer) om haar hogerop te brengen. Dit beeld kwam op onze wandeltochten goed
'binnen'.
“Ik beschouw mijzelf als een klein zwak vogeltje, met een
maar heel dun verenpak, ik ben geen adelaar. Ik bezit alleen
de ogen en het hart van een adelaar en mijn hart voelt alle
verlangens die een adelaar voelt." Thérèse de Lisieux.
Wil je er iets meer over vernemen: La vie de Sainte Thérèse
de Lisieux https://youtu.be/ZOMUOH1yOUY via @YouTube

(In de berichten van maart lezen we over het bezinningsavontuur van Amar y servir in Drongen).
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OPVOEDEN TOT VRIJHEID
Een vormingsdag voor GCL-leden
13 oktober 2019, Oude Abdij Drongen
Een mooie groep van zo’n 40 tal mensen kwam vol nieuwsgierigheid en
enthousiasme luisteren naar het thema dat Nikolaas Sintobin s.j. ons, vanuit een
Ignatiaanse blijk uiteraard, zou uiteenzetten: ‘opvoeden tot vrijheid’. Ook enkele
niet-GCL-ers waren van de partij… en genoten van de warme sfeer en diepe
vreugde die we ook die namiddag mochten beleven. Wie van ver kwam, kon 's
middags al tafelen en kennis maken met andere deelnemers. Ook aan de
kinderen werd een mooie namiddag bezorgd.
In een inleiding schetste Nikolaas ons enerzijds de context waarin jongeren en
opvoeders leven, gevolgd door enkele aanbevelingen voor ouders.
.
Nikolaas op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yGcEfXQRSgE
De opvoeding heeft plaats in een cultuur van ogenschijnlijk grenzeloze mogelijkheden, waarbij men
moeilijker tot engagementen komt uit angst de vrijheid te verliezen. Als je een keuze maakt, snijd je
wegen af. De grote beschikbaarheid en aantrekkingskracht van gemakkelijk genot kan verhinderen dat
echte vreugde wordt ervaren. Van de andere kant zorgt de teloorgang van de grote ideologieën voor een
nieuwe interesse voor godsdienst waarbij het christendom slechts één van de mogelijkheden is. Tegelijk
is er weer een grenzeloze keuze, wat pijn doet. Er is zingevingsarbeid nodig.
De rol van ouders bestaat erin vertrouwen te geven vanuit positieve idealen. In een cultuur van echte
dialoog wordt het intrinsiek mooie en goede in het kind naar boven gehaald. Daarbij stellen de ouders
zich echt op als een volwassene en niet als een gelijke. Ze kunnen het kind geleidelijk leren om verantwoordelijkheid te dragen en daarbij duidelijke afspraken maken. In plaats van oeverloos te praten is het
onontbeerlijk ervoor te zorgen dat kinderen existentiële vreugde ervaren door inzet voor anderen. Opdat
het kind een echte identiteit zou kunnen opbouwen is het nodig dat het stevig geworteld is in een bepaalde levensbeschouwelijke traditie. De kracht van de getuigenis is goud waard in de opvoeding.
Kortom, ouders worden op paradoxale wijze uitgedaagd om zowel sterk aanwezig te zijn als hun eigen
rol te verkleinen opdat het kind in vrijheid zijn weg zou kunnen vinden.”
Samenvatting: Luc Buffel
Vervolgens wisselden we in kleine groepjes uit (in drie rondes: zie inhoudelijk artikel in dit nummer van de
GCL-berichten). Ook deelnemers die deze manier van delen niet kenden, toonden een grote openheid.
Daarna vierden we samen eucharistie en konden we nog napraten bij een gebakje met kofﬁe.
Ann Sieuw.

VLAAMSE GCL-DAG
Op 8 Maart 2020
in de Oude Abdij te Drongen

GCL-leden bouwen hun gemeenschap op 3
pijlers: de Ignatiaanse Spiritualiteit, de
Gemeenschap en de Zending.
Op de Vlaamse GCL-dag willen we dieper ingaan
op onze eigen zending binnen en buiten GCL én
willen we samen gemeenschap vormen.
Welkom aan ALLE leden van GCL Vlaanderen,
GCL Nederland en CVX Wallonië !

'Mijn Zending
binnen de GCL-gemeenschap‘

Wat bieden we aan tijdens deze dag:
Ÿ Leo De Weerdt s.j. start de dag met een
geleide meditatie over het thema Zending
Ÿ We nemen de tijd om te reﬂecteren en te
bidden over onze eigen zending en erover te
delen in kleine groepjes
Ÿ Op de middag is er tijd om 'samen te zijn' en
kennis te maken met leden van andere GCLgroepen
Ÿ Na de middag kunnen de leden kiezen uit
verschillende workshops rond het thema
'zending': muziek, migratie,
gevangenispastoraal e.a.
Ÿ Voor de kinderen is er een eigen programma
voorzien (Godly Play/opvang)
Ÿ We sluiten de dag feestelijk af om 15u15 met
een eucharistie in de Ruusbroeckkapel

Plaats: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27,
Tijd:

9031 Drongen (Gent)
Zondag 8 maart
van 10 uur tot 16:30 uur.
Noteer alvast de datum in je agenda!

GCL Wereldnieuws
Ook GCL was vertegenwoordigd op de Amazonesynode in
Oktober. GLC in Italië, in samenwerking met de jezuïeten van de
residentie van St. Ignatius in Rome, herbergde een delegatie van
25 mensen uit het Amazonegebied (rondreizend team) die
deelnamen aan de verschillende activiteiten rond de
Amazonesynode in het Vaticaan .
Het wereldbestuur van GCL heeft naar aanleiding van deze
Synode een open brief geschreven aan Paus Franciscus.
In deze brief werd dank betuigd aan de Paus om een Synode te
wijden aan de problematiek van ecologie, waarin het probleem van
het Amazonewoud, haar bevolking en haar Kerk centraal staat.
Het gaat om een groep Christenen die binnen de Kerk al te weinig
gehoord worden.
GCL benadrukt het belang van een 'integrale ecologie': het
ecologisch probleem gaat ook over menselijke relaties, opkomen
voor de armen in de Amazone.
Een citaat uit de open brief:
“The pyramidal structures, the temptation to please the powerful,
the clericalism, the risk of following and serving only our own
purposes, leaving people - especially the poor, weak and suffering
- in the gutter, etc. Thank you, because this Amazonian Synod
strengthens our notion of being God's people walking together,
leaving no one behind.”
Verder kreeg Mauricio Lopéz, onze vorige wereldpresident, die
het werk met de mensen in het Amazonegebied tot zijn levenswerk
en beroep gemaakt heeft en ook deelnam aan de Synode, een
extra aanmoediging. In hun brief aan Mauricio schreef het GCL
wereldbestuur:
“We want you to know that we are with you as you cast your light
into this Synod. And we hold the way that you live your CLC
vocation as a precious example. We're grateful for who you are
and what you do!” …
“We send with you our prayers, love, and embraces during this
intense month.”
Wie meer wil lezen over het engagement van GCL in PanAmazon,
de schepping en Gods creatie kan terecht op volgende site van de
wereld-GCL: http://www.cvx-clc.net/l-en/reportsFrontiers.php
Ann Sieuw.

