
gcl - berichten
'Laudato si', een dringend appel

'TIJD VOOR SCHEPPING, EEN TOEKOMST VOOR DE AARDE EN 
HAAR BEWONERS, 'Laudato si', een dringend appel tot handelen',   is de 
titel van de voordracht gegeven te Gent op 19 februari 2020 door Karel 
Malfliet van Ecokerk (foto rechts) in de reeks 
'Denkend geloven/Wereld-in-transitie', 
georganiseerd door het Postuniversitair 
Centrum KU Leuven Kulak. Die voordracht 
werd samengevat door Luc Buffel (groep 
Nescio). Ecokerk is een onderdeel van het 
Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede dat een 
netwerk is van negen christelijk geïn-
spireerde solidariteitsorganisaties in Vlaanderen. Ecokerk verbindt 
ecologie met de christelijke spiritualiteit en de sociale leer van de Kerk. In 
het algemeen wordt de milieuproblematiek een aandachtspunt in de 
Vlaamse kerk.

De encycliek ''Laudato si'' (Geprezen zijt gij! De aanhef van het Zonnelied 
van de H. Franciscus) 'over de zorg voor het gemeenschappelijk huis' is 
het katholieke referentiedocument sinds 2015 inzake de milieu-
problematiek. De aarde heeft te lijden onder het wangedrag van mensen, 
die zich ten onrechte de eigenaars en heersers ervan wanen. De 
Encycliek, die toegevoegd wordt aan de Sociale Leer van de katholieke 
Kerk, roept allen, niet alleen katholieken, op om de milieuproblemen, 
ontstaan door menselijke oorzaken, te lijf te gaan. Om de milieu-uitdaging 
aan te gaan moet worden gestreefd naar een integrale ecologie. Dit 
betekent dat de ecologische vraagstukken één geheel vormen met de 
problematiek rond gerechtigheid en vrede. De schepping is 'heel', een 
'heelheid', net zoals ook het menselijk bestaan enkel een heelheid vormt 
op basis van de relatie met God, met de naaste en met de aarde. 

De dieper liggende oorzaken van de milieuverloedering zijn enerzijds 
technocratie en excessieve zelfzucht – dit leidt immers tot uitbuiting – en 
anderzijds de wegwerpcultuur. Er wordt dan ook opgeroepen tot een 
bekering tot een ecologisch verantwoorde levensstijl. Er is een 
mentaliteitsverandering nodig, leidend tot soberheid die juist bevrijdend 

Voorzitterswoordje

Beste GCL vrienden,

Bij het begin van het Ignatiusjaar is het 
misschien goed om even terug te blikken op 
onze eigen momenten van ommekeer, van 
toenadering naar de Heer. De kans is groot dat 
we die momenten niet alleen hebben beleefd, 
al blijft de ervaring wel persoonlijk, een 
ontmoeting tussen mij als persoon en de Heer. 
Zo was het alvast voor mij indertijd op de 
pelgrimstocht in Loyola en nu nog steeds in de 
GCL groep. De gemeenschap zorgt voor een 
ruimte waarin ik mijn relatie met God kan 
voeden. Dit is ook wat ik hoor van verschillen-
de groepen. In de Coronatijden zijn sommige 
groepen elkaar vaker gaan zien (digitaal) en 
zijn de uitwisselingen eenvoudiger geworden. 
Minder focus op de input van b.v. een boek, 
maar dichter op de ervaring en het persoonlijk 
gebed. Onlangs zei iemand in een GCL groep 
dat hij de liefdevolle blik van de Heer voelde 
doorheen de blik van de anderen in de groep. 
Dit is voor mij een mooi teken van gemeen-
schap vormen. Iedereen is op weg als individu, 
maar de andere leden kijken liefdevol mee 
naar mijn weg. Ze zijn er niet om mij kritiek te 
geven of keuzes in mijn plaats te maken. Ze 
vormen wel een klankbord zodat ik beter kan 
zien en voelen waartoe de Heer mij roept. 500 
jaar nadat Ignatius op het punt stond om met 
gezellen op weg te gaan, willen wij als 
vrienden in de Heer met elkaar iets delen van 
onze eigen ervaring, zodat ze steeds meer 
tastbaar wordt voor onze gemeenschap.

Genegen,

Ivo Raskin
Voorzitter GCL-Vlaanderen
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werkt. We moeten ons ervan bewust zijn dat kopen niet louter 
een economische maar ook een morele handeling is. Hierbij 
moeten we ons laten leiden door onder meer de 
productiewijze van het product en door de vraag wie van de 
opbrengsten profiteert.

Een ecospiritualiteit is gericht op het beëindigen van de 
instrumentalisering van de aarde en de natuur, die 
integendeel moeten geëerbiedigd worden omdat ze het 
stempel dragen van de Schepper. We moeten het heilige 
erkennen door in het bijzonder grenzen te erkennen. In 
concreto houdt dit een cultuur van het genoeg hebben en de 
matigheid in, waarbij toch de overvloed van het leven kan 
gevierd worden. Vanuit een ecospiritualiteit moeten we een 
ecopraktijk beleven. Dit betekent dat we vele zaken anders 
zullen moeten doen, zoals bijvoorbeeld minder de wagen 
nemen, overschakelen op groene stroom, seizoens-
gebonden groenten eten, eerlijke producten (bv. Fairtrade-
producten) kopen, afval vermijden, verlangzamen en 
consuminderen. Daarnaast dient ook het beleggingsgedrag 
ethisch verantwoord te zijn door bijvoorbeeld niet te 
beleggen in sectoren die fossiele brandstoffen financieren. 

Wetenschappelijk staat vast dat als gevolg van heel sterk 
stijgende economische factoren sinds 1950 de mondiale 
temperatuur duidelijk stijgt. Dit leidt enerzijds tot 
wateroverlast en een stijgende waterspiegel en anderzijds 
tot verwoestijning, alsook tot tegenvallende oogsten met 
stijgende water- en voedselprijzen tot gevolg. In het 
algemeen ondermijnt de klimaatverandering de pilaren van 
de voedselzekerheid. Daarvan zijn de armsten de eerste en 
meest getroffen slachtoffers.

In het Akkoord van Parijs van 2015 werd als langetermijndoel 
vastgelegd dat de maximale gemiddelde temperatuurstijging 
t.o.v. de pre-industriële periode flink onder de 2° C moet 
blijven en liefst onder 1,5° C. Daarnaast is overeengekomen 
dat fossiele brandstoffen moeten uitgefaseerd worden en 
hernieuwbare energie moet ontwikkeld worden, zodat tegen 
de tweede helft van de eeuw neutraliteit bereikt wordt inzake 
broeikasgassen (zoals Co ).2  

Het IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
van 2018 stelt dat 1,5° C nog mogelijk is als de netto uitstoot 
van broeikasgassen in 2050 nul is. Doemdenken is dus niet 
op zijn plaats, maar er moet wel dringend gehandeld worden. 

De Europese Commissie heeft een Europese Green Deal 
bewerkstelligd waarbij gestreefd wordt naar een netto 
uitstootvermindering van broeikasgassen (emissies na 
aftrek van verwijderingen) ten opzichte van 1990 van ten 
minste 55% tegen 2030, en klimaatneutraliteit tegen 2050. 
Daarnaast wordt onder meer  een koolstofinvoertaks aan de 
EU-grenzen en een rechtvaardig transitiefonds voorzien om 
de meest getroffenen bij te staan. Momenteel is een  
Europese klimaatwet, een verordening, in voorbereiding. 
Daarover is er intussen een politiek akkoord tussen de 
Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees 
Parlement. Die verordening verankert juridisch de ambitie 

om de economie en de samenleving tegen 2050 
klimaatneutraal te maken, evenals de tussentijdse doelen en 
stappen die daarvoor nodig zijn. Zo kunnen lidstaten tot de 
orde worden geroepen als ze niet op schema zitten om die 
gemeenschappelijke doelstelling te halen.

Protesterende jongeren ijveren ervoor dat politici resoluut 
zouden kiezen voor een krachtig en sociaal rechtvaardig 
klimaatbeleid gericht op het behalen van de vermelde 1,5 °C 
en 55% doelstellingen tegen 2030. Met het voeren van een 
dergelijk klimaatbeleid wordt de toekomst gevrijwaard met 
het oog op intergenerationele rechtvaardigheid. 

Ecokerk voert in het kader van 'red hun toekomst – 
Klimaatplan.nu' op  dit vlak concrete actie en voert tevens 
druk uit op politici. Op Klimaatplan.nu vind je concrete ideeën 
voor een eigen klimaatplan gericht op de evolutie naar een 
koolstofarme en klimaatneutrale kerkgemeenschap op maat 
van diverse groepen zoals bv. klimaatscholen 2050. 

Vraagjes voor persoonlijke reflectie of voor groepsgesprek

1) Kan ik, in de woorden van paus Franciscus, de schepping 
zien als 'een liefdesproject van God waarin elk schepsel zijn 
waarde en betekenis heeft' (Laudato Si' 76)? 

2) Laat ik me echt raken door de milieuproblematiek, zodat ik 
mijn gedrag aanpas, of ben ik van oordeel dat de oplossing 
vooral moet komen van wetenschappers met technische 
oplossingen?

3) Zou GCL-Vlaanderen als organisatie rechtstreeks of 
onrechtstreeks een bijdrage kunnen leveren, zowel op het 
vlak van de ecospiritualiteit als van de ecopraktijk? 



In 2021 is het vijfhonderd jaar geleden dat Ignatius van Loyola 
gewond werd door een kanonskogel in Pamplona. Het was 20 mei 
1521. Honderd jaar later, op 12 maart 1622, werden Ignatius en 
Franciscus Xaverius heilig verklaard. De algemene overste van de 
jezuïeten én assistent van de Wereld-GCL, pater Arturo Sosa, 
heeft om deze redenen een jubileumjaar afgekondigd dat zal lopen 
van 20 mei 2021 tot 31 juli 2022. Aansluitend bij de bekering van 
Ignatius na de kogel in Pamplona is het motto van het 
internationale jubileumjaar "Alle dingen nieuw zien in Christus".

De jezuïeten in de regio Vlaanderen en Nederland hebben de 
volgende plannen:

1.Publicaties

Het Ignatiusjaar deed een aantal mensen in de pen kruipen:

- Jos Moons, s.j. en Nikolaas Sintobin, s.j. schrijven een boek met 
twee delen: Ignatius van Loyola en andere verhalen van bekering. 
Een eerste deel omvat de tekst die Dries van den Akker, s.j. 
schreef voor de theatermonoloog (zie onder 2.) waarin Ignatius 
zelf zijn verhaal vertelt. In het tweede deel lezen we twaalf 
getuigenissen over "bekering". De publicatie gebeurt bij Averbode.

- Pater Generaal, Arturo Sosa, s.j., gaat in gesprek met een 
journalist. Het interviewboek Onderweg met Ignatius, waarin hij in 
gesprek gaat over Ignatius zelf, over zijn eigen leven met Ignatius, 
over de Kerk en de vier apostolische speerpunten van de Sociëteit 
van Jezus voor de komende jaren (1. Het bevorderen van 
onderscheiding en van de Geestelijke Oefeningen; 2. Uitgesloten 
mensen nabij zijn; 3. Zorg dragen voor de aarde, ons 
gemeenschappelijk huis en 4. Op weg gaan met jongeren). 
Dit boek verscheen reeds in een aantal talen, en binnenkort ook -
dankzij GCL Vlaanderen!- in het Nederlands bij uitgeverij Halewijn.

- Nikolaas Sintobin, s.j. schreef een boek over onderscheiding: 
Vertrouw op je gevoel. Leren keuzes maken met Ignatius van 
Loyola, bij Lannoo. 

- Mark Rotsaert, s.j. schrijft een boek met betrekking tot de brieven 
van Ignatius: Een bewogen man. Ignatius en zijn spiritualiteit, bij 
Averbode

2.Kunst

BEELD: De Vlaming en internationaal gekende kunstenaar Johan 
Tahon maakte een beeld Metanoia. Dit beeld komt in de eerste 
binnentuin van de Oude Abdij Drongen. Hij overhandigde onlangs 
hetzelfde beeld aan paus Franciscus en aan Pater Generaal 
Arturo Sosa, s.j.

THEATER: De theatermonoloog: Ignatius. De ridder maakt een 
knieval werd geschreven door Dries van den Akker, s.j. en wordt 
opgevoerd door acteur Kurt Defrancq. De première vindt plaats op 
6 februari 2022 in de Oude Abdij Drongen. Daarna gaat acteur Kurt 
Defrancq tot en met einde maart 2022 op tournee in Vlaanderen en 
Nederland. 

Jubileumjaar: H. Ignatius van 

Loyola 2021-2022

TENTOONSTELLING: Reizende tentoonstelling van 50 
voorwerpen met aandacht voor de vier apostolische speerpunten 
van de jezuïeten en voor de geschiedenis van de Sociëteit in 
Vlaanderen en in Nederland. De tentoonstelling zal te zien zijn in 
Amsterdam, Nijmegen, Drongen, Heverlee, Mechelen, om te 
eindigen in Antwerpen - mogelijks komen er nog plekken bij.
CONCERT: De cantate Anima Christi van Albert Boone s.j. wordt 
opnieuw uitgevoerd in het College van Aalst (opgericht 1622) en in 
Antwerpen. Wegens Covid-19 is er nog geen datum vastgelegd.

3. Video en audio

- Een animatiefilm over Ignatius (van zes minuten) met vertalingen 
in verschillende talen. 

- Een podcast/hoorspel over Ignatius (klein uur) door Guido 
Attema, lid van de Engelstalige GCL-groep in Amsterdam (als 
Nederlander).

4. Jeugd

- In de zomer 2022 vindt opnieuw een Loyolatocht plaats: Van 
hardloper tot hartloper van 26 juli tot 8 augustus 2022. Leeftijd: 
18-35 jaar.

 In het academiejaar krijgen studenten de kans nader kennis te 
maken met de jezuïeten via vier avonden: Ketterpletters en 
samenzweerders? Jezuïeten: mythe en werkelijkheid. Dit gaat 

e e
door in Antwerpen (1  semester) en Heverlee (2  semester).

5. Samen vieren

Een dag in de Oude Abdij Drongen voor de ignatiaanse familie, op 
zondag 15 mei 2022. Alle GCL-leden zijn daar welkom. Een dag 
met workshops en getuigenissen (ook enkele in het Engels) en 
een feestelijke eucharistieviering met de overste van Vlaanderen 
en Nederland, Marc Desmet, s.j.

Alle activiteiten zullen binnenkort ook te vinden zijn op de website: 
www.ignatius500jaar.org (nog in opbouw).

Het Jubileumjaar is een wereldwijde gebeurtenis: De Vlaming 
Pascal Calu, s.j., tevens GCL-lid,  werkt hiervoor in Rome als 
Ignatiusjaarcoördinator.

Elke jezuïetenprovincie en -regio hebben een eigen Ignatiusjaar-
coördinator.

De uitwisseling werd en wordt sterk aangemoedigd. Zo is het 
animatiefilmpje reeds in vele talen vertaald, en werd de 
theatermonoloog in het Engels vertaald en van daaruit naar 
andere talen. De monoloog zal ook opgevoerd worden in het 
Verenigd Koninkrijk, Canada, Litouwen, Portugal, New York, …Het 
beeld van Johan Tahon komt op 7 plaatsen in Europa.
De wereldwijde website: .www.ignatius500.global

De Jubelcommissie  bestaat uit Cecilia Vanneste, Jan Stuyt, s.j., 
Philip Debruyne, s.j., Nikolaas Sintobin, s.j., Liesbeth van den 
Bossche en Jos Moons, s.j.

Wens je meer info, contacteer Cecilia Vanneste via 
ignan@jesuits.net.
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Duizend namen voor Maria

O reinste der schepselen,
O moeder en maagd,

Gij die in uw armen het Jezuskind draagt,
Maria, aanhoor onze vurige bee,

Geleid ons door het leven,
O Sterre der Zee...

'Sterre der Zee' is maar één van de vele namen die in de loop van 
de eeuwen mensen hebben gegeven aan die 'Eerste der 
vrouwen'. In haar mooie boek 'Duizend namen - het beeld van 
Maria in de Europese literatuur', voert Rita Ghesquière (1947-
2018), prof. em. faculteit der letteren van de KU Leuven, ons langs 
een lange stroom van gedichten en verhalen, vanaf de vroege 
Middeleeuwen tot in onze eigen tijd, waarin Maria een rol speelt, 
soms de hoofdrol, soms die van maar een figurante. En waarin ze 
dus vele verschillende namen draagt. Tedere en vererende, als 
Sterre der Zee, of Hemelse Koningin, Blanke Roos, Zuivere Lelie, 
Stralende Zon, Liefdevolle Moeder, Ongerepte Maagd, Troosteres 
der Bedrukten… Maar ook wel minder flatteuze: 'alleen maar 
gewoon meisje' of 'niets bijzonders'… Die rustige opsomming van 
de schrijfster maakt het boek zo interessant. Het is geen 
hagiografie, zelfs geen religieus werk dat Ghesquière heeft willen 
schrijven, al komen de Bijbelse verhalen rond Jezus' geboorte 
natuurlijk vaak ter sprake. Het is vooral een objectieve zoektocht 
naar de vraag, of we het beeld van Maria uit de Bijbel en de traditie 
terug kunnen vinden in de literatuur. En ja, dat is zo. Al is dat beeld 
vaak op heel individuele wijze ingevuld, in eigen 'hertaling' van de 
dichters en schrijvers. Behalve door de Bijbel, lieten ze zich daarbij 
vooral inspireren door hun persoonlijke emoties en door het 
tijdsgewricht waarin ze leefden. Daar leent de figuur van Maria zich 
natuurlijk ook toe. Juist omdat er wel iets, maar van de andere kant 
ook weer niet zo heel veel over de moeder van Jezus in de Bijbel 
geschreven is. Er blijven dus zeker mogelijkheden over tot 
aanvulling van die Bijbelse beelden, tot ver-beelding. Zo wordt in 
een middeleeuws verhaal verteld dat de verwekking van Jezus 
langs Maria's oren zou zijn geschied. 'Het woord dat de oren 
hoorden van Maria, is in haar geworden vlees en bloed,'  aldus de 
verteller. Wat, hoe origineel gevonden ook, duidelijk past bij het 
beeld van Maria als de ongerepte maagd en moeder. Daar horen 
dan wat verheven en afstandelijke benamingen bij, als 

bijvoorbeeld 'roos waarin het goddelijk woord is vlees geworden', 
'hemelse saffier', of 'vorstin der hemelrijken'. Toch vinden in de 
loop der tijd ook menselijker, zelfs speelser beschrijvingen van 
Maria hun weg naar de gedichten en verhalen. Zoals in de 
mysteriespelen, als Maria Gabriël vraagt haar af en toe een 
bezoekje te brengen tijdens de zwangerschap. Of bij een hevige 
discussie tussen Jozef en Maria als hij hoort van haar 
zwangerschap: (“Ik ben bang dat dit er slecht uit ziet,” zegt hij boos, 
“uw buik staat te hoog!”). Die beschrijvingen van Maria als gewoon 
meisje vind ik zelf het mooist. Vooral het gedeelte van het boek dat 
wat meer tegen onze tijd aan ligt heeft me daarom aangesproken. 
Met een innig gedicht van Anton Van Wildenrode (1918-1998), als 
hij zich Maria voorstelt na het bezoek van de engel: ''in een hoek 
van haar kleine kamer, wit en ontdaan'. Of in de mooie beschrijving 
van Felix Timmermans ('De pastoor uit den bloeyenden 
wijngaardt'): 'Heel het land zingt van haar luister… in de torens, in 
de beeldekens die op de kasten der nederige mensen staan. Zij is 
het brood van ons hart.' Juist die eenvoudige 'namen' raken voor 
mij aan de Naam die zo bij haar wezen lijkt te passen, die van de 
'Overgave', waarvan het Evangelie spreekt: 'Mij geschiede naar 
Uw woord'.                                   

Ik vind het een fijn boekje. Wie beter wil verstaan hoe men in deze 
contreien over Maria gedacht heeft, zich door haar voelde 
aangesproken, zal er, denk ik, veel aan kunnen hebben. 

Mirjam Meijer   
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Internationale jongerenbijeenkomst 
in juli 2021 - Begeleiders gezocht

GCL in Spanje en GCL in de wereld organiseren van 29 tot 31 
juli 2021 een online bijeenkomst voor jongeren van GCL. Wij 
willen op die manier zorg dragen voor de jongeren.

Het thema luidt: 
“De wereld omhelzen op Ignatiaanse wijze”.

Er zijn 3 belangrijke assen:
- Kennen en omhelzen van een gekwetste wereld;
- Vanuit onze kracht, onderscheiden van onze 

grenzen, onze uitdagingen.
- Engagement door middel van persoonlijke zorg en 

zorg voor de wereld.

De organisatie heeft nood aan een ploeg begeleiders om 
de uitwisselgroepjes te leiden. Die groepjes zijn in het 
Engels, het Frans of het Spaans. De globale bijeenkomst 
gaat door in het Engels.
Enkele dagen op voorhand zullen de begeleiders online 
bijeenkomen voor de coördinatie.
Dus, als je Engels begrijpt om de bijeenkomst te volgen, 
als je beschikbaar bent tijdens deze dagen en deel wilt 
uitmaken van dit evenement en jonge mensen wilt helpen, 
schrijf je dan in door het volgende formulier in te vullen: 
https://forms.gle/ZvPC47DEu8wQ7HJu6      

De organisatie zal later contact met u opnemen om uw 
deelname te bevestigen, afhankelijk van het aantal jonge 
mensen dat zich inschrijft en de taal waarin ze willen 
begeleid worden. Ook zal zij u weten wanneer ze de 
begeleiders zullen ontmoeten om hen te informeren over 
de inhoud van de bijeenkomst en hoe ze hen kunnen 
begeleiden.

Bij voorbaat dank. Zelfs als u niet beschikbaar bent om te 
begeleiden, kunt u de bijeenkomst steunen door informatie 
te verspreiden en te bidden voor de jongeren en het team 
dat hen vergezelt.

- Drie onthaalgroepen zijn sinds de paasvakantie 
online van start gegaan, geleid door Cecilia, Ginette en 
Ann. Het gaat om een parcours van 9 sessies die 
maandelijks plaats vinden. Het voordeel van online is 
het feit dat we van over heel Vlaanderen mensen 
bijeen kunnen brengen. 

- Op pinkstermaandag vindt om 20.30u de tweede 
online meditatie plaats. Op de eerste maandag van de 
Goede Week mochten we 25 deelnemers verwel-
komen. Het was een warm weerzien. 
Je kunt nog steeds inschrijven door een mailtje te 
sturen naar: inschrijving@gclvlaanderen.be

- Op vrijdag 21 en zaterdag 22 mei is er een online 
meeting voor de eurolink en de nationaal kerkelijk 
assistent. Geert Dutry en Ward Biemans sj nemen 
deel. Gezonden door GCL in Vlaanderen bidden we 
voor een vruchtbare en deugddoende meeting waarin 
ze ook in gebed met de andere Gemeenschappen in 
Europa zullen delen onder het thema: 

“Fratelli tutti - called to be co-creators 
of a world in transition”. 

Toevallig sluit dit heel goed aan bij ons hoofdartikel van 
deze GCL-berichten. 

- Heel wat lokale groepjes zijn bereid de twee 
gebedsbladen te bespreken in een GCL beurt en een 
verslagje daarvan door te sturen naar de stuurgroep. 
We weten dat iedereen vol verlangen uitziet om weer 
fysiek samen te komen. Sommigen wachten dan ook 
op dat moment om die twee gebedsbladen ter hand te 
nemen en erover te delen. Voor de verdere toekomst 
van GCL in Vlaanderen is jullie inbreng in verband met 
die gebedsbladen van onschatbare waarde. We zien 
dus verlangend uit naar jullie verslag. Wie die 
gebedsbladen nog niet kreeg, kan een mailtje sturen 
naar  en komt bij Ivo terecht. info@gclvlaanderen.be

- Voor het Europees Migration network van GCL 
kregen we de volgende uitnodiging: 
online meeting op zondag 20 juni van 10.00u tot 
17.00u via  ZOOM-Videoconferentie. 
Fysieke bijeenkomst in Lille, (Haumont, Centre CVX) 
van 24 – 26 september afhankelijk van de Covid 
situatie in Europa. Wie graag wil deelnemen mag 
contact opnemen met  . ann.sieuw@scarlet.be

Nieuws
vanuit het GCL-bestuur



Lidgeld

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.
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.
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. Voor de werking van de onthaalgroepen hebben 
we een zoomabonnement aangemaakt. 
Ook de GCL-berichten (druk + verzendingskosten) zijn in het 
lidgeld begrepen. 
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, ...)

Een wandelretraite in de Alpen onder leiding van 
Philippe Marbaix, s.j. en Allard Kouwenhoven, s.j. 
georganiseerd door de CVX in Frankrijk. 

Tweetalig Frans en Engels (Allard is Nederlander). 

Datum: zondag 27 juni (18.00u) tot zondag 4 juli. 
plaats: Vaste verblijfplaats in het ‘spiritual centre Saint 
Hugues' van waaruit dagelijks een tocht van 5 à 6 uur 
vertrekt. 
Thema: «Jesus went up a mountainside 
 and called to him those he wanted» (Mk 13)
Kostprijs: 490 euro. 

Inschrijven: online op de site van het Centre spirituel 
de Saint-Hugues.
Meer info te verkrijgen bij 
Allard_kouwenhoven@yahoo.com  

International hiking retreat

Al de boeren gaan hun beeweg,                                                                                                    

Meie bloeit en zingt in Vlaanderen,                                                                                                     

Al de boeren langs de wegen                                                                                                          

Gaan naar Onze Lieve Vrouwe. 

Lieve Vrouwe van Scherpenheuvel,                                                                                                     

In de morgen straalt uw koepel,                                                                                                             

Uit de boomgaards, uit de heide,                                                                                                     

Al de boeren gaan hun beeweg.

Al de boeren uit de heuvels,                                                                                                                 

Klokken bonzen, beden gonzen:                                                                                                             

Onze Lieve Vrouw van Halle,                                                                                                       

Zegen veld en beemd en stallen. 

Heel de gouw van Leie en Schelde,                                                                                                      

Al de boeren gaan hun beeweg:                                                                                                       

Geef ons water uit uw rotse,                                                                                                            

Lieve Vrouwe van Oostakker.

Al de boeren gaan hun beeweg,                                                                                                   

Lieve Vrouw van Dadizele,                                                                                                                      

Duin en polder, hout en vlasland,                                                                                                  

Vragen wasdom, vragen vrede.

Meie bloeit en zingt in Vlaanderen,                                                                                                        

Al de boeren gaan hun beeweg,                                                                                                       

Klokken gonzen door de beden:                                                                                                         

Lieve Vrouwe, geef ons vrede.

(Pieter Van Moerlande).

De Beeweg
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