Beste GCL’er,

Snak je ook naar een hoopvolle Adventstijd in deze coronacrisis?
Nu vieringen in kerken en het fysiek samenkomen in onze GCL-gemeenschappen onmogelijk
zijn, willen we graag onze leden ondersteunen in deze adventstijd. We nodigen je van harte uit om
aan te sluiten bij de digitale adventsretraite 2020 van de jezuïeten. Daarenboven bieden we je ook
de mogelijkheid om via Praatbox uit te wisselen over je persoonlijk gebed in kleine groepjes van
(voornamelijk) GCL-leden.
De digitale adventsretraite 2020 van de jezuïeten
“Zie, ik kom spoedig” is de titel van de adventsretraite 2020. De retraite gaat op zondag 29
november van start en loopt tot vrijdag 25 december. De teksten van de retraite zijn geschreven
door jezuïet Gregory Brenninkmeijer.
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten,
meditatieve vragen, citaten en gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie
van Kerst intenser te beleven. Inschrijven kan op www.ignatiaansbidden.org.
Initiatief van GCL in Vlaanderen voor deelgroepjes (digitaal)
GCL in Vlaanderen wil deze Adventstijd op een speciale manier met haar leden beleven. Door
digitale sessies te organiseren in kleine groepjes van max. 6 tot 8 mensen, bieden we GCL-leden
de kans om uit te wisselen over hun gebed. Heel eenvoudig, zoals we dat al gewoon zijn op onze
maandelijkse bijeenkomst. Een groepsbegeleider zorgt voor een inleidend en afsluitend
gebedsmoment. Op deze manier kunnen we in deze coronatijden toch biddend met elkaar
verbonden blijven.
Je kan je inschrijven voor de volgende digitale sessies, voor woensdag 25 november. Eenmaal
de groepjes verdeeld zijn, ontvangt iedere deelnemer per mail een link voor de digitale sessie.
•

Zondag 6,13 en 20 december, van 10u tot 11u, Ginette Van Bogaert
(ginettevanbogaert@gmail.com), bijeenkomst via praatbox, plaats voor 6-8 GCLdeelnemers

•

Zondag 6, 13 en 20 december, van 16u tot 17u, Geert Dutry (geertdutry@hotmail.com),
bijeenkomst via praatbox, plaats voor 6-8 deelnemers

•

Zondag 6, 13 en 20 december, van 10h30 tot 11h30u, Ivo Raskin (ivo.raskin@gmail.com),
bijeenkomst via praatbox, plaats voor 6-8 deelnemers

Nieuw zijn ook de wekelijkse zoom-meditaties, verzorgd door de auteur van de digitale retraite,
jezuïet Gregory Brenninkmeijer. Deelnemers aan de retraite krijgen iedere vrijdagavond een link
om via Zoom deel te kunnen nemen aan een geleide meditatie van een half uur.
We hopen van harte dat de Advent voor jou een mooie en troostvolle innerlijke reis mag worden!
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