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Voorzitterswoordje

In de Europese GCL zie ik dat Luxemburg en Italië 
hun initiatieven hernemen met vluchtelingen, 
Nederland biedt een retraite aan in Grenoble. Alle 
initiatieven staan open voor ons. 

In de werkkring voel ik aan dat veel initiatieven rond 
agility en leiderschap draaien rond het versterken 
van de connectie met elkaar. Dit biedt een boeiend 
perspectief, ook al is het soms wat zoeken. Op het 
thuisfront ben ik blij te zien hoe mijn kinderen 
uitkijken naar weekends met andere jongeren waar 
geloof geen taboe is. Zelf kijk ik er uit naar mijn 
eerste GCL-wereldcongres, waarover jullie meer 
lezen in deze editie.

Beste vrienden,

In deze periode na Pasen worden we opgeroepen 
de werking van de Geest beter te zien in ons 
Galilea. Enkele voorbeelden. Op de GCL-dag in 
maart trof me de grote betrokkenheid van de leden 
over de groepen heen. We herkennen iets bij de 
ander dat ons zelf ook erg aan het hart ligt en waar 
we graag over delen. Allicht heeft dit te maken met 
het op weg zijn met de Heer.

Met GCL-Vlaanderen denken we na om voor 
jongeren iets aan te bieden. En recent is weer een 
nieuwe groep van start gegaan. 

Al deze voorbeelden vergroten bij mij de hoop en 
de vreugde, waardoor ik ze graag toeschrijf aan de 
werking van de goede Geest. Natuurlijk is er ook 
die andere (kwade) geest die ons influistert dat het 
niet gaat lukken. Dus laat ons als GCL'ers elkaar 
nabij zijn zodat ieder in zijn context vertrouwvol 
verder kan gaan. De Heer gaat ons voor.

Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen Het gebeurt wel eens meer in een mensenleven dat je aan God de vraag stelt: 

“Hoeveel tweede kansen heb ik eigenlijk?”. Dat doe je wanneer iets fout gedaan 

hebt en diep in je hart besef je dat niemand die op de hoogte is van wat je gedaan 

hebt, je ooit nog zal aanvaarden of vergeven voor wat je aangericht hebt. Je zou 

wel gezworen hebben dat op elk moment, nu en voor altijd, de aarde zou 

opensplijten en je levend zou verzwelgen. 

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.

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.

Mattheus 18,  21-35 Vergeef elkaar tot zeventigmaal zevenmaal.

De vierde week van de Geestelijke Oefeningen gaat over 'God volgen', een 

keuze. Vergeven is één van de moeilijkste dingen die werkelijk verbonden zijn 

met geloof in Gods genade, het toelaten van zijn genade in je hart. Daarom 

hebben we een meditatie gekozen met als uitgangspunt :

Een dienaar wordt door zijn meester zijn schulden kwijtgescholden. 

Diezelfde dienaar laat een mededienaar in de gevangenis stoppen tot hij 

zijn schulden heeft afbetaald. De meester is kwaad en laat zijn knecht 

hetzelfde lot ondergaan: hij levert hem over aan beulen tot hij zijn schuld 

heeft betaald. Zo ook zal de Hemelse Vader met u handelen…



Alleen maar….. spijtig genoeg, zo gebeurt het niet. De 
herinneringen eraan blijven, al was het maar om ons er 
voortdurend mee te confronteren en ons eraan te herinneren 
dat we Gods vergiffenis moeten vragen. 

Het tweede wat dit stukje evangelie ons vertelt over God is, dat 
hij een God is die zijn kinderen behandelt als volwassenen. Hij 
respecteert onze vrijheid en neemt onze vrijheid ernstig, vaak 
ernstiger dan we dat voor onszelf doen. Is het niet verwonderlijk 
dat, wanneer hij zijn leerlingen uitzendt om het Goede Nieuws 
te verspreiden, Hij hen aanmaant om enkel binnen te gaan waar 
ze welkom zijn en de deur voor hen openstaat? En in de huizen 

Een vriend vertelde me ooit eens over Anne Lamott's twee 

favoriete gebeden: “Dank u dank u dank u!” en “Help me help me 

help me!”. Ik noem ze gebeden zonder komma's, want het zijn 

gebeden die we noodzakelijkerwijs zonder ademhalen, op 

eenzelfde toon en wanhopige manier opzeggen. Bij deze twee 

gebeden voegde mijn vriend een derde: “Sorry sorry sorry!”. 

Ik begrijp wat hij bedoelde. Ik ken de wanhoop van spijt 
wanneer we andere schade hebben berokkend of onszelf 
vernederd hebben. Wanneer we bidden  “Sorry sorry sorry!” 
smeken we om Gods barmhartigheid. Maar tegelijk is het ook 
een echt pleidooi om de gedachte van de zonde te doen 
verdwijnen, zodat eindelijk, wanneer we de lakens van over ons 
hoofd weghalen, de zonde op wonderbaarlijke wijze lijkt 
verdwenen te zijn. 

Het stukje evangelie van Mattheüs 18, 21-35 vertelt over 
vergiffenis: over die van ons en die van God. Het openbaart 
twee zaken over onze God. 

Vooreerst, als we denken en spreken over een God van gerech-
tigheid, moeten we ons altijd herinneren dat Hij ook tegelijkertijd 
de God van barmhartigheid en genade, is. Het is een mysterie 
waar we nooit helemaal zullen bij kunnen: dat Gods gerechtig-
heid altijd verpakt zit in zijn genade. Steeds opnieuw vertelt de 
Schrift ons verhalen over hoe zijn volk zich van Hem afkeert en 
soms zelfs zich tegen Hem keert. Het verdient een straf, maar 
steeds opnieuw verandert God van gedacht en beslist Hij zijn 
volk de straf te besparen. Het hart van God is vol van genade. 

Maar verbeter me als ik verkeerd ben: de meesten van ons 
lijken zich wel liever het deel 'gerechtigheid' te herinneren dat 
tot God behoort dan het deel 'genade'. Zou dat te maken 
hebben met het feit dat we God liever vrezen, eerder dan God te 
beminnen? Of is het misschien omdat we diep in ons hart 
beseffen dat, om God te aanvaarden als een God van 
onvoorwaardelijke genade, dit angstwekkende implicaties met 
zich voor ons leven meebrengt? Het is goed hier eens bij stil te 
staan.

waar ze niet welkom zijn, worden ze verondersteld deze achter 
zich te laten en de toegang tot die huizen niet te forceren. 

Laten we erover nadenken, hoe kostbaar de vrijheid is die God 
ons heeft geschonken, maar tevens ook hoe gevaarlijk die is. 
Het is een fataal geschenk. In onze handen heeft God de macht 
gelegd om Hem te verwelkomen en naar zijn woord te luisteren, 
maar eveneens de macht om Hem te weerstaan en ons van 
Hem volledig en voor altijd te verwijderen. God is een God van 
genade. Hij is een God van tweede kansen. Uiteindelijk laat Hij 
het aan ons over of we zijn genade wel of niet nuttig vinden en er 
gebruik willen van maken. Het zal onze keuze zijn of we in onze 
uiteindelijke onderscheiding zijn woord in ons hart toelaten of 
afweren. Veel meer dan het uitzicht op Gods oordeel is, denk ik, 
het uitzicht van de hel, die erin bestaat dat de beslissing over 
ons eigen doen en laten, onze eigen keuzes, veel 
schrikwekkender zijn. 

Ik denk dat dit betekent dat God niet de grote boze wolf is die 
zich tot het uiterste zal inspannen om deuren weg te blazen om 
toch maar binnen te geraken en het leven van mensen binnen te 
dringen. Hij heeft ons het kostbare geschenk van vrijheid 
gegeven en Hij zal niets doen om dat van ons weg te nemen. Hij 
zal zich nooit een weg forceren in ons leven. Hij zal steeds 
buiten aan de deur van ons hart staan en aankloppen. Alleen 
maar als we in vrijheid beslissen om Hem binnen te laten, zal Hij 
binnen komen en in ons komen wonen. 

Laten we even terugkeren naar ons uitgangspunt: “Hoeveel 
tweede kansen krijg ik?”, dan denk ik dat Gods antwoord hierop 
is: “Zoveel tweede kansen als ikzelf aan anderen wil geven”. 

Ann Sieuw
Lid van GCL-stuurgroep en GCL-Europa

Vragen:

Wat was voor jou het moeilijkste om te vergeven? 

Was er iets in je leven dat misschien voor God heel moeilijk 
was te vergeven? 

Is je geloof voor jou een hulp om anderen gemakkelijker te 
kunnen vergeven? 

Is het mogelijk, denk je, om zonder Gods genade anderen te 
vergeven? 



Kafarnaüm
www.dronestagr.am

GCL-Wereldcongres Buenos Aires, 21 juli – 1 augustus 2018 
Ontvangen om te kunnen geven

Ÿ De ontdekking van de missionaire dimensie van 
GCL, op de eerste plaats in het alledaagse leven.

De komende GCL-Wereldvergadering deze zomer in 
Argentinië valt samen met het 50-jarige jubileum van 
GCL, en ook met de oproep van de paus tot vernieu-
wing in de Kerk. De paus onderlijnt hierbij de belangrij-
ke rol die leken vervullen. 

Een gave kan zowel ontvangen als gegeven worden. 
Of beter: ontvangen zodat het gegeven kan worden. 
Kijkend naar de 'broden' die GCL-Wereldwijd de afge-
lopen 50 jaar ontving, zien we enkele evoluties:

We vragen hier de genade om het charisma van GCL 
op een diepere manier te mogen ontdekken en te leren 
hoe  die in ons dagelijks leven uit te dragen. Een mooie 
gelegenheid om ons bij de wereldwijde herlezing aan 
te sluiten, te bezinnen hoe de wereldwijde gaven van 
GCL in onze eigen beleving weerklinken, hoe we   
deze gaven kunnen delen en zo antwoord  geven op 
de oproep van onze paus.

Van 21 juli tot 1 augustus vindt het vijfjaarlijks GCL-
wereldcongres plaats in Buenos Aires. Voor Vlaande-
ren zijn Ivo Raskin en Ginette Van Bogaert en Ward 
Biemans afgevaardigd. Voor Nederland zijn dat Ward 
Biemans, Mariëlle Matthee en Isabelle Olivera. We 
vragen de hele Vlaamse en Nederlandse Gemeen-
schap hun gebed voor een vruchtbare tijd van reflec-
tie, groei en actieplan voor de komende vijf jaar in de 
Wereldgemeenschap. We bidden ook dat zij hun 
vruchten mogen doorgeven aan onze Vlaamse en 
Nederlandse GCL-gemeenschappen. 

Ÿ Na het Tweede Vaticaans Concilie kreeg GCL een 
nieuwe identiteit met een versterkt lekenkarakter, 
een nieuwe naam en nieuwe Algemene Beginselen.

Eén van de bijzondere kenmerken van de situatie van 
GCL en van de Kerk in deze tijd, is dat paus Franciscus 
de Kerk naar vernieuwing wil leiden. Je zou zelfs kun-
nen spreken van een 'kairos' een gunstig moment. 

Ÿ De Geestelijke Oefeningen van Ignatius zijn de spe-
cifieke bron en het karakteristieke instrument van 
onze spiritualiteit. 

Ÿ Het gemeenschapskarakter is onderstreept, o.a. 
door de vorming van één Wereldgemeenschap.

De oproep van paus Franciscus tot vernieuwing

De gaven of 'broden' van GCL:

Het thema voor het komende  Wereldcongres 'GCL, 
een gave voor de Kerk en voor de wereld' speelt op 
deze drie aspecten in. Het roept GCL-leden op om zich 
rond dit thema te bezinnen. De Bijbeltekst ter onder-
steuning is Marcus 6, 38: “Jezus zei tot zijn leerlingen: 
Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken?”

Ward Biemans SJ, 
kerkelijk assistent GCL-Vlaanderen en 

Ÿ Hoe sluiten de dimensies of de gaven van GCL aan 
bij mijn verlangens en bij mijn relatie/ ontmoetings-
plek met God?

Dit is te lezen op de website: . www.gclvlaanderen.be

Ÿ Hoe herken ik mij in de drie dimensies van GCL 
(spiritualiteit, gemeenschap en zending) en in de 
integratie daarvan in mijn dagelijks leven?

Ÿ Op welke manier herken ik de gaven van GCL 
Wereldwijd (zoals hierboven genoemd) in mijn 
beleving van mijn GCL-groep? Zijn er misschien 
andere gaven van GCL die niet genoemd zijn, zo ja 
welke? In hoeverre zijn aspecten van GCL voor mij 
bron voor een vreugdevolle ervaring? 

Geert Dutry schreef ook een verslagje van de 
Europese voorbereiding van dit wereldcongres, dat 
doorging in Lille van 1 tot 4 maart 2018.

Vragen ter overweging:

Bijvoorbeeld door zijn aansporing om de onderschei-
ding der geesten toe te passen, te leren en te onderwij-
zen. Ook in zijn documenten waait een nieuwe wind. 
Zoals die over evangelisatie en vernieuwing (Evangelii 
Gaudium), over ecologie, rechtvaardigheid en armoe-
de (Laudato Si`), over de familie (Amoris Laetitia) en 
over jongeren. Opvallend daarbij is dat de term ‘vreug-
de‘ steeds terugkeert in de titels van deze documen-
ten. Dit houdt méér in dan gelukkig zijn: het betekent 
volheid van leven, vrijheid, 'al wat de harten en de 
levens vervult van ieder die Jezus ontmoet'. (Evangelii 
Gaudium, nr. 1)

De verdieping van ons charisma gaat langs de bele-
ving en de integratie van deze drie zuilen in ons dage-
lijks leven. Deze drie zuilen zijn geen opeenvolgende 
stappen of een hiërarchische gelaagdheid, maar vor-
men een onderling versterkende samenhang. Haar 
geïntegreerde kracht wordt hopelijk zichtbaar in het  
leven van elk GCL-lid.

Het charisma van GCL is in de loop van de jaren door 
de gemeenschappelijke beleving van nationale en 
lokale GCL-groepen samengevat in drie kerndimen-
sies, ook wel de 'drie zuilen' genoemd: 

Mariëlle Matthee, voorzitter GCL-Nederland

Een moment van bezinning, en van verdieping:

 Spiritualiteit, gemeenschap en zending. 
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Contact: pselinas@gmail.com
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Dagelijks worden wij impliciet of expliciet opgeroepen  - in 
reclame, talkshows of op social media - om de beste te zijn, 
om succesvol te zijn, op welk terrein van het leven dan ook: in 
sport (WK voetbal), studeren, werken, (geest)kracht, of in het 
leven van een, in ieder geval uiterlijk, hoogst interessant 
leven. 

Gezien het belang van dit thema, willen GCL-Vlaanderen, 
GCL-Nederland en Magis jongeren tussen de 18 en 
(ongeveer) 35 jaar uitnodigen om het thema van de 
ignatiaanse uitmuntendheid nader uit te diepen. Daarom 
organiseren zij op zondagnamiddag 30 september a.s. 
vanaf 14h00 tot 17h00 een bijeenkomst over dit thema.

Dit streven om het beste uit zichzelf te halen en succesvol te 
zijn kan leiden tot het overschrijden van de eigen 
(vermeende) grenzen. Maar het kan ook leiden tot een elkaar 
de loef steken of het gevoelen 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 de 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. 

Allemaal uitmuntend!? 
Vooraankondiging jongerenbijeenkomst: Vooraankondiging jongerenbijeenkomst: 

Allemaal uitmuntend ! ?

Nikolaas Sintobin sj zal de bijeenkomst leiden.

De bijeenkomst staat open voor iedereen in de genoemde 
leeftijdsgroep en we nodigen u daarom van harte uit om deze 
uitnodiging te delen met familie en gezinslieden, vrienden en 
bekenden. De bijeenkomst is kosteloos bij en zal 
plaatsvinden in het centrum van Antwerpen.

De bijeenkomst zal uit drie onderdelen bestaan: Een 
uiteenzetting over de ignatiaanse uitmuntendheid; een 
YouTube-meditatie over het thema en een uitwisseling in 
kleine groepjes tussen de deelnemers. De bijeenkomst zal, 
voor wie wil, afgesloten worden met een borrel. 

De organisatorische details worden op dit moment ingevuld, 
maar het is nu reeds mogelijk in te schrijven bij Ward 
Möhlmann (gegevens hieronder). 

Nadere informatie volgt nog via de GCL-berichten, 
en ook op de volgende websites.
GCL-Vlaanderen: ( ), http://wp.gclvlaanderen.be/
GCL-Nederland  ( ) https://gclnederland.org/
Magis (  ). https://www.magislowcountries.org/

Je kan ook altijd contract opnemen met Ward Möhlmann 
( , tel. 0498 31 56 21.wrmohlmann@hotmail.com

GCL-leden die zich geroepen voelen om zich verder in te zetten 
(op welke wijze dan ook) van harte wordt  uitgenodigd om zich te 
melden bij de Stuurgroep:    info@gclvlaanderen.be

Lidgeld GCL voor 2018-19
Binnen de GCL-stuurgroep denken we momenteel na over de 
plannen van GCL voor de komende jaren. Verdere groei van de 
leden, aantrekken van nieuwe mensen en samenwerken over 
groepen heen vormen hierin de bouwstenen. In functie hiervan 
zullen we het lidgeld tevens herzien. Meer hierover in de 
september editie van de GCL berichten. A ?l !le dm nea ta nl uitmu



14-15.30 uur:  Geleid bezoek aan de Oude Abdij.  
We sluiten af met koffie en thee. 
Max. 20 deelnemers.  € 6 p.p.
Inschrijven:  activiteiten@oudeabdij.be

Op 5 augustus kan men in de namiddag aansluiten bij een 
gegidste rondleiding in de Oude Abdij. Hiervoor moet je wel 
inschrijven(activiteiten@oudeabdij.be) 

Rondleiding Oude Abdij op 5 aug

Info: via 0032 (0)9 226 52 26
of via e-mail: activiteiten@oudeabdij.be

Oude Abdij Drongen: Voedsel voor Onderweg

Maandelijks komen we met alle geïnteresseerden bij elkaar om 
gemeenschap te vormen. Na de ontmoeting bij de koffie/thee is er 
een uurtje (geloofs)vorming via een lezing of getuigenis:

-1 juli 2018: Jos Moons sj over geestelijke begeleiding

Het is ook mogelijk om al de dag ervoor aan te komen en er in de 
stilte van de Oude Abdij een bezinningsweekend van te maken. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. U vindt hierover meer info 
onder 'individueel verblijf‘

Verloop

10.15 u:  Onthaal met koffie

10.30 u:  Lezing of getuigenis / kleuteropvang / 
  Godly Play / geloofsgesprek

Ondertussen is er opvang voor de allerkleinsten, Godly Play voor 
kinderen tussen 5 en 11 jaar en een Jongerengroep voor jongeren 
tussen 12 en 17 jaar

-5 augustus 2018: André Cnockaert sj over ongeloof, twijfel en 
vertrouwen in de liefde.

11.30 u:  Eucharistieviering

Vervolgens vieren we samen eucharistie. Met een aperitiefje en 
(voor wie wil) het middagmaal sluiten we de ontmoeting af. 

12.30 u:  Aperitief en middagmaal 

Lezing: € 5
Opvang, Godly Play en jongerengroep: € 1
Middagmaal: € 15 (t.e.m. 14 jaar: € 9)

Info en inschrijven

Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Bij aankomst kan u intekenen voor het middagmaal. 

Kosten

(Vlaanderen en Nederland)

Heeft je groep of heb jij interesse? 
Welkom en geef een seintje aan Cecilia Vanneste... 
op . gcl-berichten@telenet.be

GCL-weekend van Amar y servir 
open voor alle GCL'ers 

Van vrijdagavond 9 tot en met zondagmiddag 11 november 2018 
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.

Datum:  9-11 november 2018
Plaats:  Oude Abdij Drongen
Begeleider: Wauthier de Mahieu SJ

De inhoud is nog niet helemaal klaar maar zoals vorig jaar willen 
we ons onderdompelen in 'ora et labora': inleidingen, stilte, uit-
wisseling, werken in de tuin van de Oude Abdij, wandeling (in 
stilte en in babbel). Wauthier de Mahieu SJ geeft de inleidingen.

die meetrilt in hoe we kijken,

Die koude harten ontdooit

voor de kracht van de liefde

voor de kracht van de liefde,

en nagalmt in wat we doen.

voor de kracht van de liefde

en ontwapent met een lach.

God, we danken U

We danken U

en een warme golfstroom

die grondtoon van geluk

Die doorklinkt in wat we zeggen

door een mens kan sturen.

De kracht van de liefde

wat we horen en ervaren.

die ogen kan doen stralen

We danken U

die muren afbreekt
en verschillen overbrugt.

Die mensen zo sterk maakt

onmacht uit kunnen stijgen. 
dat ze boven hun eigen

Greet Brokerhof-van der Waa    


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 1 (1)
	Pagina 2 (1)

