GCL - Gemeenschap van
Christelijk leven Vlaanderen
Voorstelling

Wereld GCL
http://www.cvx-clc.net/
EuroTeam
CLC Belgium (Fl)
CLC Belgium (Fr)
CLC Croatia
CLC England and Wales
CLC France
CLC Germany
CLC Ireland
CLC Italy
CLC Luxembourg
CLC Malta
CLC Poland
CLC Portugal
CLC Slovenia
CLC Spain
CLC Switzerland
CLC Austria
CLC Lithuania
CLC Slovakia
CLC Vietnamese
CLC Hong Kong
CLC Korea
CLC Philippines
CLC Taiwan

CLC Australia
CLC New Zealand
CLC Ivory Coast
CLC Kenya
CLC Lebanon
CLC Egypt
CLC South Africa
CLC Japan
CLC Canada
CLC Canada (Fr)
CLC USA
CLC Argentina
CLC Brazil
CLC Chili
CLC Colombia
CLC Equador
CLC Mexico
CLC Nicaragua
CLC Peru
CLC Uruguay
CLC Venezuela
CLC El Salvador
CLC Youth and Youth Adults USA
CLC Latin America
CLC Dominican Republic
CLC Paraguay

The Christian Life Community is an international
association of Christians: men and women, adults and
young people, of all social conditions, who want to
follow Jesus Christ more closely and work with Him
for the building of the Kingdom. Members make up
small groups, which are part of larger communities
organised regionally and nationally, all forming ONE
World Community. The CLC is present in all five
continents, in almost sixty countries.
The charism and spirituality of CLC are Ignatian. Thus,
the Spiritual Exercises of St Ignatius are both the
specific source of our charism and the characteristic
instrument of CLC spirituality. The CLC way of life is
shaped by the features of Ignatian Christology: austere
and simple, in solidarity with the poor and the
outcasts of society, integrating contemplation and
action, in all things living lives of love and service
within the Church, always in a spirit of discernment.

GCL Vlaanderen

Identiteit GCL
• Christelijk leven
– Zich geraakt weten door Jezus

• Ignatiaanse spiritualiteit
– Vorming, Geestelijke Oefeningen
– Gebed, b.v. levensgebed, bidden met de Schrift
– Onderscheiding – God vinden in alle dingen
– Contemplatie in de actie

• Gemeenschap: lokaal en de wereld

Een lokale GCL groep
• 6 à 10 personen
• Groepsnaam
• Groepsbegeleider (GB)
– Waakt over de geestelijke groei en de spiritualiteit
– Helpt bij keuze van thema

• Groepsverantwoordelijke (GV)
– Werkt samen met de GB om iedereen aan bod te laten
komen
– Zorgt voor praktische zaken, datum, plaats, verloop van de
vergadering
– Verkozen door de groep
– Link met de Vlaamse GCL
– Periodiek verzorgen van een terugblik

Typisch verloop
• Bezinning – gebed – lied
• Uitwisseling
– 1ste ronde: elkaar beluisteren
– 2de ronde: wat heeft je geraakt, vraag naar
verduidelijking, echo’s vanuit je eigen leven
– 3de ronde: wat neem ik mee naar huis

• Optioneel
– Samen eucharistie vieren
– Samen eten

Mogelijke thema’s
•
•
•
•
•
•

Levensgebed: wat heb ik ervaren
Verhaal van de Pelgrim
Franse fiches
Teksten GCL tijdschrift – Wauthier
Boeken – b.v. materiaal groep Kairos
Evangelietekst – bidden met de Schrift

Wat leeft er binnen GCL Vlaanderen?
• Contact houden met de groepen – peter/meter
• Opstellen basispakket - werkmateriaal
• Vorming
– via de Oude Abdij
– Via Web sites, bv gewijderuimte.org; tijdvoorgod.net
– Via gezinsvakanties

•
•
•
•
•

Vorming van GB
Toewijzen nieuwe mensen
IgnAN werking en samenwerking SJ
GCL dag 25 maart
Lidgeld en kopje koffie

Wat leeft er binnen de wereld GCL?
• DSSE:
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•

Discerning
Sending
Support
Evaluation

Lay apostolic body – to be further defined
CLC UN working groups on water and migration
World social forum
Temporary and permanent commitment
Toegankelijkheid naar nieuws mensen
Appartement, finaniciën

Wat leeft er binnen de SJ?
• Filmpjes van pater generaal Heverlee
– Eenvoud en nederigheid
– Focus op het project, bv goed onderwijs
– Her-creëren van communauteit, spiritualiteit
– Youtube, search Heverlee Aldolfo Nicolas
–
–
–

The strenght of Ignatian spirituality http://www.youtube.com/watch?v=bGhcI3zhnjQ
The globalization of superficiaality http://www.youtube.com/watch?v=WcB1iwtEfQw
Créativité permanente http://www.youtube.com/watch?v=tUeHDyOOzBU

De terugblik als groep
• Waar vonden jullie troost?
• Waar vonden jullie troosteloosheid?
• Waar ben je gegroeid? (innerlijke groei bij jezelf en bij
de groep)
• Hoe breng je jouw innerlijke en geestelijke verrijking
naar het dagelijks leven?
• Waar zoeken jullie steun?
• Lezen jullie de GCL-berichten? Hebben jullie
opmerkingen of voorstellen inzake berichtgeving
binnen GCL-Vlaanderen?
• Hebben jullie vragen aan de GCL stuurgroep?

