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Voor(zitters)woordje
De vakantie zit er weer op. De zonne-energie
die ons te beurt viel, geeft ons het gevoel dat
onze batterijen weer opgeladen zijn. Ook
deze vakantie nam ik de tijd om stil te staan
bij enkele vragen: Hoe verliep het voorbije
jaar? Wat was goed en wat wil ik anders? En
ook de GCL-voorzitter in mij kon niet voorbij
aan deze vragen…
Het nieuwe voor GCL zit alvast in deze GCLberichten die vandaag het licht zien. En ook
onze website www.gclvlaanderen.be (zie verder) is geboren.
Met GCL-berichten willen we inhoudelijke
artikels (waarmee kan gewerkt worden in
de GCL-groepen) leveren, alsook een band
scheppen tussen enerzijds de Vlaamse GCLers en anderzijds de Vlaamse GCL en de wereld GCL.
Voor deze GCL-berichten ging de keuze naar
beroepsspiritualiteit, in aansluiting met de
GCL-dag/brondag op 28 september a.s. te
Drongen. Vraagjes zoals we die kennen vanuit Christelijk Leven, hebben we behouden.
Verder vinden jullie een ervaringsbericht over
het reilen en zeilen van een GCL-groep; het
kan ons doen stilstaan bij de vraag ‘Welke
koers vaart ónze groep?’ of ‘Wat is ónze identiteit?’ wat dan weer aansluit bij de lezing die
Frieda Boeykens gaf op de bijeenkomst van
de groepverantwoordelijken en –begeleiders.
Het wereldcongres in Fatima zet ons via een
internationaal gebeuren weer met de voeten
in Vlaanderen, op zoek naar onze identiteit,
onze zending, onze eenheid.
We zijn benieuwd naar jullie reacties op deze
GCL-berichten. Wees niet bang reacties te geven!
Om af te sluiten wens ik jullie graag een
deugddoend GCL-jaar!

Cecilia Vanneste, voorzitter Vlaamse GCL
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Beroepsspiritualiteit
in ignatiaans perspectief
In de bedr i j f s we re l d i s e r m e e r e n m e e r a a n d a c h t vo o r s p i r i t u a l i t e i t . Er
worden we e k e n d s e n c u r s u s s e n a a n g e b o d e n . “ Ma a k t h e t i n j e we rk e e n
verschil of j e c h r i s t e n b e n t o f n i e t ? ” Me e r n o g : “ Ma a k t h e t ee n ve r s c h i l
wanneer j e i e m a n d b e n t d i e i n s p i ra t i e zo e k t i n d e i g n a t i a a n s e s p i r i t ualiteit?” De z e v ra g e n l e g d e n we vo o r a a n p ro f e s s o r Jo h a n Ve r s t ra e t e n .
Hij schets t vo o r o n s e e n a l g e m e e n a n t w o o rd , d a t o n s k a n i n sp i re re n o m
ons eigen a n t w o o rd o p d e z e v ra g e n t e zo e k e n . Op d e G C L - d a g / Bro n d a g
van 28 sep t e m b e r z u l l e n ve l e p ro f e s s i o n e l e n h i e ro p e e n a n t wo o rd g e ve n
vanuit hu n s p e c i f i e k e we rk ve l d va n e l k e d a g .

Een verbrokkeld leven

Eén van de belangrijkste hedendaagse filosofen, Alasdair MacIntyre, vergelijkt de
hedendaagse mens met een acteur die van
het ene podium naar het ander holt, met
grote snelheid telkens een ander stuk opvoert, terwijl er geen samenhang meer is
tussen de verschillende rollen. Dit is een
extreme metafoor voor wat de sociologen
de ‘functionele differentiatie’ noemen, die
leidt tot een disconnectie tussen de verschillende rollen die een mens als persoon
vervult. Het probleem van deze ‘disconnectie’ kan niet worden opgelost met beroepsethiek, want deze is zelf het slachtoffer van disconnectie. Getuige hiervan zijn
de talrijke specialisaties in de professionele
ethiek en de daarbij horende gedragscodes (medische ethiek, accountants ethiek,
ethiek voor advocaten, bedrijfsethiek, ingenieursethiek, enz.). Zij kunnen bijdragen tot rolintegriteit, maar bieden onvoldoende garanties voor het bereiken van
wat men de globale integriteit van de mens
als persoon kan noemen. Bovendien blijft
de verantwoordelijkheid in de rolmoraal
beperkt tot het domein van de eigen beroepssfeer: de bredere maatschappelijke
verantwoordelijkheid verdwijnt vaak uit
het vizier.

Mijn beroep:
een roeping

Beroepsethiek is bijgevolg wel een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde
tot verantwoord handelen. Er is iets ‘meer’
nodig, iets dat aan de ethiek voorafgaat,
dat de mogelijkheidsvoorwaarden schept
tot ethisch handelen en dat kan omschreven worden als ‘beroepsspiritualiteit’.
De ignatiaanse spiritualiteit kan hierbij inspiratie leveren omdat zij zich niet beperkt
tot de sfeer van het professionele leven. Ze
verlangt dat alle aspecten van het leven betrokken worden in de relatie tussen mens
en God. Zij maakt het beroepsleven tot
een roeping die betrekking heeft op het integrale engagement van een mens. Enkele
aspecten verdienen onze aandacht:
- In de ignatiaanse spiritualiteit gaat het
niet om één aspect van het mens-zijn,
maar om de persoon als geheel, die zich
retrospectief (dus via de terugblik) bewust wordt van wat hem of haar ten
diepste beweegt. Voorbij de rolmoraal
wordt de mens verantwoordelijk gesteld
voor de kwaliteit van zijn of haar leven als
geheel en het verbrokkelde leven wordt
herschreven tot een samenhangend ‘verhaal’.

- De ignatiaanse spiritualiteit vertrekt bovendien van de opdracht om God te vinden in alles, dus ook in de dagelijkse uitoefening van een beroep of functie (dat
de plaats van de ‘roeping’ wordt). God
dienen heeft te maken met technologie,
zieken verzorgen, klanten bedienen, projecten uitwerken, winstmarges berekenen,
enz. Pierre Teilhard de Chardin schreef in
dit verband over de beroepssfeer als een
‘milieu divin’. Hij pleit voor een ‘algemene heiliging van de menselijke inzet
voor de wereld’, de inzet van mensen ‘die
in het domein van het denken, de kunst,
de industrie, de handel, de politiek, enzovoort, zich wijden met de sublieme geest
die daarvoor vereist is, aan het verrichten
van het fundamentele werk dat als het
ware het beendergestel is van de menselijke samenleving’ (ik zou zelf eerder
spreken van de ziel van de samenleving).
Dat is ‘zich ten volle aan God toewijden’.
Het is door het uitoefenen van een beroep dat men de wereld doordringt met
de geest van Christus.
- De uitoefening van een beroep is in
dit perspectief een belichaming van de
grondkeuze die men in het leven maakt:
als men kiest voor een leven in de geest
van Jezus, dan heeft dit implicaties voor
de wijze waarop men met mensen, macht
en geld omgaat. In zekere zin kan men
zeggen: precies in concrete soms zeer zakelijke beslissingen, in de manier waarop
men professioneel handelt, kiest men al
dan niet voor een humanisering in het
licht van Jezus’ wijze van mens-zijn in het
perspectief van God. Het beroepsleven is
als het ware de belichaming van de tweede week van de Geestelijke Oefeningen.
- Met betrekking tot leidinggevende functies is vooral het fundament (de eerste
week) van de Geestelijke Oefeningen
onmiddellijk relevant. Veel mensen denken dat zij goed handelen wanneer zij de
opgelegde taken nauwkeurig vervullen of
doen wat zij denken te moeten doen omdat het nu eenmaal hoort of voorgeschreven is. Dit is wat men in het Engels ‘to do
things right’ noemt. Maar dat is niet het
wezenlijke. Men moet ook het juiste durven doen (‘to do the right thing’). Dat
vraagt niet alleen helder inzicht en onderscheiding, maar ook vooral de moed
om nieuwe dingen te doen of om te weigeren wat niet leidt tot meer menselijkheid. Dat is niet mogelijk zolang men
in een soort van afhankelijkheidsgedrag
vastzit. Wie zich voortdurend afvraagt
‘wat zullen de anderen denken van mijn
beslissing’ of ‘zal ik goedkeuring krijgen
voor wat ik beslis’, is in feite met zichzelf
en zijn of haar zoeken naar bevestiging
bezig. Dit leidt de aandacht af van wat er
werkelijk op het spel staat. Het maakt de
professional of leidinggevende tot speelbal van de wensen van anderen (bijvoorbeeld in de politiek). Dit gaat gepaard

met de angst om het juiste te doen (want
men waakt er angstvallig over om zijn of
haar positie in het systeem te behouden,
want men heeft de bevestiging absoluut
nodig). Wie de grondervaring van de eerste week heeft meegemaakt, het ‘aanvaarden aanvaard te zijn zoals men is’, hoeft
niet langer op zijn tenen te staan, hoeft
niet langer om erkenning of bevestiging
te bedelen. Hij of zij heeft de innerlijke
vrijheid verworven om onvoorwaardelijk
te kiezen voor wat moet gedaan worden.
- De ervaring van zich te kunnen toevertrouwen aan God, heeft nog een ander
effect: het schenkt de mens het vermogen
om vanuit een herontdekt vertrouwen
in God en het leven, ook vertrouwen te
geven. In vele bedrijven, ziekenhuizen,
universiteiten en andere organisaties,
heerst een cultuur van het geïnstitutionaliseerde wantrouwen. Men gaat er van
uit dat mensen niet te vertrouwen zijn.
Zij worden voortdurend onderworpen
aan tijdrovende controlesystemen of
evaluaties (de universitaire visitaties zijn
hiervan een schoolvoorbeeld). Dit heeft
onder meer ook te maken met de angst
om alles onder controle te houden en
het onvermogen om los te laten en te
vertrouwen. Indien men wat meer vertrouwen zou geven (en dat kan niet zonder de ontdekking van het persoonlijke
vertrouwen in het leven), zouden mensen

meer betrokken worden bij hun bedrijf
of organisatie, zou meer positieve energie
vrijkomen. De principieel positieve houding ten opzichte van mensen, is één van
de grondkenmerken van de ignatiaanse
spiritualiteit.
Ten slotte nog dit: wie in het professionele
leven durft te vertrouwen en leeft vanuit
een grondkeuze, wie geen angst heeft om
‘juiste keuzen’ te maken, zal onvermijdelijk ook op weerstand stuiten, niet begrepen worden. Verantwoordelijk professioneel handelen, gaat vaak gepaard met een
mate van eenzaamheid en geduld oefenen.
Men kan dit een stuk ‘lijden’ aan de werkelijkheid noemen, en dit lijden kan op
een zinvolle wijze verbonden worden met
het lijden van de Heer. Maar dit is geen
masochisme, integendeel, het schenkt uiteindelijk een diepe vreugde en vrede, een
kracht om alles wat men doet, ook technische of professionele handelingen met nog
meer liefde te doordingen.

Johan Verstraeten
Johan Verstraeten is professor aan de faculteit
Godgeleerdheid van de K.U.Leuven. Wilt u meer lezen, dan kun je in de boekhandel zoeken naar zijn
boek: Leiderschap met hart en ziel. Spiritualiteit als
weg naar oorspronkelijkheid (Tielt, Lannoo, 2003).

Vragen ter overweging:

- Ervaart u een conflict tussen de verschillende rollen in het leven (bv. professionele
rol en sfeer van het gezin of privéleven)?
- Hoe vermijd ik afhankelijkheidsgedrag in mijn eigen leven en in welke mate geeft
het fundament van de Geestelijke Oefeningen hier een kracht tot handelen?
- Hoe overwin ik mijn angst om controle te verliezen en hoe kan ik meer vertrouwen
geven aan mijn medewerkers?
- Hoe ga ik om met weerstanden tegen ‘juist handelen’?

Even tussendoor…
✔ Het leven is als een vreemde taal: je
krijgt het nooit helemaal onder de
knie.
✔ Van de Belgen gaat volgens een recente telling nog 7 procent regelmatig op zondag naar de kerk. 7
procent van alle mensen hebben als
bloedgroep “O negatief ”. Het is de
enige bloedgroep die aan iedereen
kan worden toegediend. Geldt dat
ook niet een beetje voor gelovigen?

✔ Pas bij een lekke band valt het op
hoeveel mensen je voorbij rijden…
✔ “Eendracht maakt smurf ”, vernemen
we op de tentoonstelling in het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal.
Wellicht kunnen we van die blauwe
creatuurtjes van drie appeltjes hoog
die hun 50ste verjaardag vieren nog
iets leren als het er op aankomt de
rangen te sluiten wanneer het moeilijk gaat in dit Belgenland.

Yes, we gaan ervoor…
Er we rd me gevraagd om je even te laten meekij k e n i n h e t o n t s t a a n e n d e
we rk i n g van onz e GCL-groep. Hieronder kan je l e z e n h o e we g a a n d e we g
G C L - g ro ep geworden zijn en nog steeds verder e vo l u e re n d a a r i n . Ho p el i j k b i e d t het je inspiratie voor jouw GCL-groep .

Even voorstellen

Na de Loyolatocht in 1994 nodigde Lieven Van Eeckhoudt S.J., één van de bezielers van die tocht, een aantal mensen uit
het Brugse uit om even te kijken of we al
dan niet met een GCL-groepje konden
starten. Zijn uitnodiging kreeg bijval. Er
werd iemand uitgenodigd van de verantwoordelijken van de GCL-Vlaanderen.
Die man gaf ons inspiratie hoe we de bijeenkomsten concreet konden invullen. Er
werden nog wat mensen bij uitgenodigd,
de naam “Yes” werd gekozen. En we gingen van start.

Een deinend bestaan

Ondertussen zijn we met onze groep 14
jaar onderweg. De meeste kinderziektes
hebben we gehad. Mensen hebben zich
aangesloten, zijn weer weggegaan. Het
Leven kende zijn wetmatigheden, ook dit
was voelbaar in onze groep. Mensen zochten hun levensweg en gingen een tijdje
mee in onze groep om daarna weer andere
sporen te kiezen. Lieven, onze begeleider
van bij de start, stierf in 2003. Met een
aantal zijn we de weg helemaal gegaan van
bij de start tot nu.

Inhoudelijk

Ook inhoudelijk evolueerde onze groep. In
de beginperiode legden we ons vooral toe
op het leven van Ignatius. We doorworstelden samen boeken die ons vertrouwder
maakten met de Ignatiaanse spiritualiteit.
In een latere fase hebben we ons toegelegd

✔ Bij muzikanten hoor je wel eens dat
het beter is een noot overtuigd fout
te spelen dan ze helemaal niet te spelen. Een aarzeling wordt namelijk
door iedereen gehoord.
Joost Van Heesvelde
Joost is lid van de GCL-groep Amar y servir en
is beroepshalve actief in ontwikkelingssamenwerking als coördinator van de NGO Caraes
(Broeders van Liefde, www.caraes.org)

op artikelen die verschenen in het tijdschrift ‘Christelijk leven’. We probeerden
om iedere bijeenkomst inhoudelijk iets te
delen met elkaar. Ook inhoudelijk kende
onze groep een deinend bestaan: periodes
van verrijkende gesprekken en periodes
waarin we er minder toe kwamen uit te
wisselen met elkaar vanuit artikelen.

En nu?

In de maanden november–december
maakten we een grondige evaluatie van
onze GCL-groep en onze manier van werken. We besteedden enkele bijeenkomsten
aan het uitklaren van onze verwachtingen,
de doelstellingen van onze beurten, de
concrete invulling van de avonden etc. Na
deze evaluatie namen we een vernieuwde
start.
Via Ann die ook in internationale GCL
meewerkt, kwamen we een interessante
Franse bundel met inspiratie voor GCLbijeenkomsten op het spoor. Voor iedere
bijeenkomst is er een fiche voorzien. Deze
bevat een bijbelse duiding, inspiratie met
gebedsmoment en een aantal richtvragen
om het thema op mijn eigen leven te leggen. Bij de evaluatie hebben we afgesproken dat we deze bundel gedurende een
hele tijd zullen volgen.

Concreet verloop van
een GCL-bijeenkomst

De GCL-bijeenkomsten gaan maandelijks
door ten huize van. Ieder van ons ontvangt om beurt de groep. De ontvangende
persoon bepaalt het onderwerp waarover
we zullen uitwisselen. De bundel van de
Franse GCL biedt heel diverse onderwerpen waar ieder wel iets in vindt om een
bijeenkomst voor te bereiden. Voorafgaand
ontvangt iedereen een uitnodigingsbrief.
Hierin wordt de plaats van bijeenkomen
en het onderwerp aangegeven.
We komen gewoonlijk samen om 19 uur.
Na een gezamenlijke maaltijd gaan we
over tot de bespreking. Het gesprek wordt
geleid door de ontvangende gastheer of
gastvrouw.
De gastheer leidt het onderwerp in. Elk
doet dit op zijn manier. De één verkiest
de bijbelse teksten wat toe te lichten, een
ander plaatst het thema direct in het leven.

Na de inleiding krijgt elk de kans om een
inbreng te doen. We werken in de stijl van
de contemplatieve dialoog. Iedereen vertelt vrij zonder dat er op gereageerd wordt.
Pas in een tweede of derde ronde wordt er
gereageerd op datgene wat je trof in het
verhaal van de andere. Op die manier
wordt er heel sereen met elkaar gesproken
en verloopt het gesprek in een aandachtige
luisterende sfeer.
Afhankelijk van het onderwerp duurt dit
gesprek anderhalf tot twee uur. We ronden
de avond af met een informatieve ronde.
Nieuwtjes, belevenissen, interessante data
e.d. worden besproken bij een lekker glas.
Rond 11–11.30 uur wordt de avond afgesloten.

Begeleiding

Na het overlijden van Lieven zijn we een
hele tijd met onze groep blijven samen
komen zonder groepsbegeleider. Dat lukte
wel, maar toch misten we op bepaalde momenten de Ignatiaanse kijk op bepaalde
onderwerpen. Daarom zijn we nu heel tevreden dat Walter Fabri S.J.bereid was om
het leven van onze GCL-groep te delen.
De aanwezigheid van hem helpt ons om
in onze groep naast de vriendschappelijke
band die er gegroeid is doorheen de jaren,
ook aandacht te blijven hebben voor het
verlangen naar godsverbondenheid en verdieping van elk van ons.

Yes

Ik denk dat ik namens mezelf en de anderen van mijn GCL-groep mag zeggen
dat het zinvol en deugddoend is om op
die manier ons gelovig leven met elkaar te
delen. We bemoedigen en dragen elkaar
in geloof. En dat heeft invloed op de rest
van onze bezigheden. Vanuit de oase van
de GCL-avonden gaan we terug naar de
dagelijkse bezigheden en weten we dat we
God kunnen vinden in alles wat op onze
weg komt.
Trees Lavens
Trees is lid van de GCL-groep Yes en is beroepshalve stafmedewerker bij het CCV in het bisdom
Brugge.

Van Fátima naar Vlaanderen
Stel je voor: 241 GCL’ers uit de hele wereld zijn bijeen in een groot gebouw. Tien
dagen lang luisteren ze naar mekaars verhalen, praten ze met mekaar, vergaderen,
denken na, bidden, vieren, eten, lachen,
feesten samen. In de vergaderzaal spreekt
men Engels, Frans en Spaans, daarbuiten
nog veel andere talen. In de tuin staat een
grote tent, onder de bomen zitten mensen
in groepjes naar mekaar te luisteren. Tijdens de eucharistievieringen wordt gezongen en muziek gemaakt. De Geest waait
en brengt de harten dichter bij elkaar. Dat
was het GCL-wereldcongres in Fátima,
Portugal, van 12 tot 21 augustus 2008.
Ann Sieuw en ondergetekende vertegenwoordigden daar de Vlaamse groepen.
Dit congres, het vijftiende in de rij, betekende geen nieuwe stap in de ontwikkeling van de gemeenschap. Het was de
bedoeling even halt te houden en terug te
blikken op de tot hier toe afgelegde weg.
Op het vorige wereldcongres in Nairobi
in 2003 definieerde de GCL zich als “een
apostolische lekengemeenschap in dienst
van de zending van de Kerk”. Deze optie
werd in Fátima bevestigd. Tegelijk werd de
noodzaak aangevoeld ze te verdiepen en te
verhelderen. En wat is nodig om verder als
een apostolische gemeenschap te kunnen
groeien?

Zending

Als nuchtere Vlaamse GCL’er denk je nu
misschien: Waar hebben ze het over? En
wat moeten we daarmee in Vlaanderen?
“Apostolisch”, “zending”, “missie”: het zijn
natuurlijk grote woorden, waar we wat
schrik van hebben. Toch is zending een essentieel aspect van onze manier van leven.
GCL-groepen zijn er niet voor zichzelf,
maar voor de wereld. “Missie” moet wel
goed worden verstaan. Het betekent niet
dat we alles moeten achterlaten en naar
overzeese gebieden (“missiegebieden”)
moeten trekken, om daar de Blijde Boodschap te gaan brengen. Het betekent ook
niet dat we voortaan allemaal hetzelfde
moeten doen en ons achter één “aposto-

lisch” project moeten scharen. Wat betekent het dan wel? Dat elk GCL-lid een
taak heeft, en dat je daar als gemeenschap
verantwoordelijkheid voor draagt.
Het congres van Nairobi wees vier sleutelwoorden aan: onderscheiden – zenden
– ondersteunen – evalueren. Ieder GCLlid heeft de opdracht het evangelie gestalte
te geven op de plaats waar hij of zij leeft
en werkt. De groep kan je helpen onderscheiden hoe je die zending kunt vervullen, de groep geeft je ook die zending,
ondersteunt je bij de uitvoering ervan en
evalueert ze samen met jou. Daarna begint het proces opnieuw – want zending
is een voortdurend gebeuren. Heel wat
landen hebben goede ervaringen met deze
vierstappenmethode en de wereldgemeenschap wordt aangemoedigd ze nog beter te
leren kennen.

Identiteit

Naast de zending kwam een ander thema
in Fátima voortdurend terug: onze identiteit. De GCL is een ignatiaanse gemeenschap. Haar bron zijn de Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius en haar manier
van leven wordt omschreven door de Algemene Beginselen (deze werden ook in
het Nederlands vertaald). Het behoren tot
deze gemeenschap is in veel landen geen
vanzelfsprekendheid. Lid worden van de
GCL veronderstelt een persoonlijke “roeping”: hoe versta je dat? Het vraagt om een
“engagement”, tijdelijk of permanent: hoe
wordt dat uitgedrukt? Over deze dingen
is nog reflectie nodig, ook in Vlaanderen.
En natuurlijk ook vorming, vorming, vorming: ook daarop werd in Fátima gehamerd.

om je voor te stellen. In onze kleine groep
voelen we ons thuis; GCL-Vlaanderen
staat al wat verder van ons af; maar de wereldgemeenschap, dat zegt ons weinig of
niets. Toch is ook de verbondenheid met
dit grotere geheel een wezenlijk aspect van
het behoren tot de GCL. Ann en ik hebben de groepsfoto’s die jullie hebben ingestuurd, meege-nomen naar Fátima en daar
op een groot vel papier opgehangen, als
een teken van de band tussen de Vlaamse
en de wereld-GCL. Een concreet gevolg
van het behoren tot een gemeenschap is de
financiële medeverantwoordelijkheid, die
nadrukkelijk gevraagd wordt van alle nationale gemeenschappen. GCL-Vlaanderen
is hier op de goede weg door het geleidelijk afbetalen van achterstallige bedragen.
Fátima biedt dus ook voor Vlaanderen
heel wat interessante oriëntaties. Voorts
was het de taak van dit congres een nieuw
bestuur voor de wereldgemeenschap te
kiezen. De Duitse Daniela Frank (46 jaar,
communicatieadviseur) werd voor vijf jaar
als voorzitster herkozen. Alle documenten
van dit wereldcongres zullen verschijnen
in een apart nummer van het tijdschrift
Progressio. Neem ook eens een kijkje op
www.cvx-clc.net.

Gemeenschap

Op zo’n congres wordt tastbaar dat je eigenlijk behoort tot één grote wereldomvattende gemeenschap. Dat is een weldoende, stimulerende ervaring, maar als je
het nooit meegemaakt hebt, wat moeilijk
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“Uit dezelfde Bron”

Werkwinkels
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Compañeros de Jesús, gezellen van Jezus, zo
noemde het groepje mannen zich die Iñigo
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Data werkjaar 2008-09

Zondag 28 september 2008
van 10u tot 18u
OUDE ABDIJ DRONGEN

11 dec.: Kern van de stuurgroep te Drongen
24 jan.: Stuurgroep te Brussel
19 febr.: Kern van de stuurgroep te Brussel
7 maart: Bijeenkomst groepverantwoordelijken en –begeleiders te Mechelen
18 april: Stuurgroep te Brussel
28 mei: Kern van de stuurgroep te Drongen
20 juni: Stuurgroep te Brussel
(*) De kern van de stuurgroep bestaat uit Cecilia Vanneste, Pieter-Paul Lembrechts
S.J., Ann Sieuw en Luc Buffel
(**) De stuurgroep bestaat uit de kern en Rita Vandevyvere, Ivo Raskin, Chantal
Van Huffel en Philip Debruyne S.J.

Oproep aan de
groepsverantwoordelijken

Zoals ieder jaar vragen we ook dit jaar
aan iedereen om zijn steentje bij te
dragen in de werkingskosten van onze
Vlaamse GCL.
Zoals je weet, zal het tijdschrift Chris-

telijk Leven niet meer uitgegeven worden. Het wordt vervangen door de
GCL-berichten die je 4 keer per jaar zal
ontvangen, de prijs daarvoor is inbegrepen in het lidgeld.
Ook dit jaar vroegen we aan de groepsverantwoordelijken om het lidgeld
van de leden (€20 per persoon) van de
GCL-groep te verzamelen en ons door
te storten. Indien je dit nog niet deed,
wil je dit zo snel mogelijk doen?

Mogen we ook vragen een up to date
lijst van de leden van hun groep te
bezorgen? Gelieve ook te laten weten
waar jullie samenkomen. Dit kan op
luc.buffel@pandora.be en gcl.vlaanderen@telenet.be. We hopen op deze manier een sluitend zicht te krijgen op ons
ledenbestand en op de betaling van de
lidgelden.

Vorming Groepsbegeleiders

Op zaterdag 4 oktober 2008 organiseert GCL
Vlaanderen een vorming voor groepsbegeleiders, onder begeleiding van Frieda Boeykens. Ook de mensen die vorig jaar de opleiding tot begeleider van de
Geestelijke Oefeningen volgden, worden voor deze
dag uitgenodigd.
In de voormiddag: een inleiding op een algemeen procesmatige benadering van begeleiding van een groep
binnen de context van GCL. In de namiddag:we gaan
meer in op de geestelijke begeleiding van een GCLgroep. Er zal ruime gelegenheid zijn tot uitwisseling.
Inschrijven kan nog op gcl.vlaanderen@telenet.be of
bij Cecilia 09/229.24.66

www.gclvlaanderen.be

Het is zover! De Vlaamse GCL heeft haar eigen website!
Ga vlug een kijkje nemen!
Je vindt er informatie over onze Vlaamse werking, over de
internationale werking, waar groepen samenkomen, links
naar andere websites enz.
Maar…een website kan pas echt werken als we er allen
aan meewerken. We zijn dus nog op zoek naar GCL-ers
die
- een goed boek lazen en iets willen schrijven daarover:
wat heeft je geraakt in dit boek?
- een leuke anekdote hebben over hun groep
- willen meedelen waarmee ze in hun groep bezig zijn geweest

Heuglijk nieuws!

Samen met drie andere vrienden in de Heer wordt Johan De Taeye op
zondag 5 oktober 2008 om 15 uur in de SintBaafskathedraal tot diaken gewijd.

- weet hebben van een interessante activiteit en die willen
meedelen
- enz…enz…
Alle schrijfsels zijn welkom op gcl.vlaanderen@telenet.be.
Van harte dank!

Johan was lange tijd GCL-lid en penningmeester van
de Vlaamse GCL.
Gezien Johan en zijn echtgenote Lieve zich ook voor
een stuk gezonden voelen vanuit hun ervaringen en
ontmoetingen in de Vlaamse GCL, willen we jullie
vragen voor hen te bidden en hen vanuit jullie gebed
ook mee te ‘zenden’.
GCL-ers zijn op deze viering van harte welkom! Na
de viering wordt een receptie aangeboden in het godsdienstinstituut naast de kathedraal.

Geestelijke Oefeningen

Wie interesse heeft in het doen van de Geestelijke Oefeningen in het dagelijkse leven, kan op drie plaatsen in Vlaanderen
terecht om daar meer informatie over te krijgen.
Het programma is steeds hetzelfde: eerst wordt door verschillende begeleiders kort wat uitleg gegeven over de achtergrond en het verloop van de Oefeningen. Daarna is er nog ruim tijd voor vragen en informele ontmoeting. Alle geïnteresseerden zijn welkom.
Op donderdag 18 september om 20u in de Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 26-27, 9031 Drongen (09 226
52 26, info@oudeabdij.be)
Op woensdag 24 september om 20u in Huis Leliëndaal, Bruul 56, 2800 Mechelen (015 28 07 10)
Op dinsdag 30 september om 19.30u in het PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt (011 68 05 57, marijke.vanthoff@
skynet.be)
Wie de Geestelijke Oefeningen wil doen kan nadien terecht bij een van de begeleiders, die in verschillende regio’s van
Vlaanderen en Nederland werken (dus niet noodzakelijk op een van de plaatsen van de info-avond).
Meer informatie over de Geestelijke Oefeningen is te vinden op:
www.oudeabdij.be en op www.jezuieten.org

Fatima 2008

we nu eigenlijk? Wat bindt ons?) waarrond
we de laatste jaren toch heel wat uitgewisseld
hebben. (Denk aan de tekst van Frieda
Boeykens).

Our response to this Grace of God.

Zo hadden 57 landen hun verhaal. Het meest
schrijnende verhaal was dat van Zimbabwe:
Ze hadden enkel een gebroken pot bij. Een
pot die ze eerst zelf hadden gebakken met
klei. Daarna stuk geslagen: een stukgeslagen
land waarin GCL voor mensen hoop kan
betekenen. Hun verhaal bewoog ieder van
ons tot tranen in de ogen. Een land waar
enkel nog ruilhandel mogelijk is omdat de
inflatie 2500% bedraagt…armoede troef!

Journeying as an Apostolic Body
D i t e e r s t e deel ver telt de weg die
o n s t o t Fatima leidt en de bijzond e re p l a ats die Fatima inneemt
vo o r d e t oekomst van de wereldgem ee n s c h a p. Een tweede deel (GCLb e r i c h t e n maar t 2009) zal dieper
i n g a a n o p de beleidspunten en
d e c o n c re te ver taling er van naar
G C L - V l a anderen toe.

En zo kwam Fatima 2008 tot stand. Een
evaluatie over de weg die elke gemeenschap
heeft afgelegd (journeying) binnen een
wereldgemeenschap met een eigen zending
(Apostolic Body) en als antwoord op Gods
Genade die ons heeft geleid.

1. Het eigen karakter van Fatima als een
logisch gevolg in de geschiedenis van
GCL

De sfeer zat er direct in. Blij, enthousiast,
een groot verlangen om elkaars nieuws te
horen. Onmiddellijk het gevoel van een blij
weerzien op een groot familiefeest. We zijn
weer 5 jaar later. Elke gemeenschap heeft
gewerkt aan een antwoord op de vele in
Naïrobi onbeantwoorde vragen. Tussentijdse
ontmoetingen binnen de regio’s hielpen
ons hierbij. In Europa zijn er een 3-tal
bijeenkomsten geweest met de eurolinks en
was er de uitgave van een bulletin waarin de
verschillende landen hun visie en vorderingen
of moeilijkheden vertelden.

Fatima 2008 zal de geschiedenis ingaan als een
betekenisvolle scharnier tussen verleden en
toekomst. De weg van de Mariacongregaties
werd verlaten en gedurende 40 jaar (sinds
1967) werd een nieuwe wereldgemeenschap
nl. GCL opgebouwd tot de gemeenschap
zoals we die vandaag kennen en beleven.
In de eerste wereldcongressen werden de
fundamenten gelegd vanuit een zoektocht
naar de bron: de oorspronkelijke bedoeling
van Ignatius zelf. Van daaruit groeiden de
algemene beginselen en de normen van
GCL. Latere congressen dachten na over
de identiteit. In Naïrobi (2003) werd de
manier vastgelegd waarop we met elkaar
delen: onderscheiden, zenden, ondersteunen
en evalueren. Hier werd het woord zending
centraal gesteld, maar een consensus werd
toen niet echt bereikt.
Alle bouwstenen leken gelegd maar heel veel
vragen waren nog onbeantwoord. Vragen
rond identiteit (wie zijn we nu eigenlijk?),
vorming, zending en apostolische taak,
engagement en verbintenis. Vanuit Naïrobi
werden we ‘op weg gestuurd’ om met Gods
genade onze weg te zoeken binnen de eigen
realiteit maar met de vraag trouw te zijn aan
onze beginselen.

2. Een vreugdevolle en genadevolle
ontmoeting

Zo werd in alle landen tegelijk nagedacht
rond 7 thema’s: vorming, leiderschap,
identiteit, verbintenis (commitment), relatie
met de SJ, zending en financies.
En zo groeiden we geleidelijk aan naar
elkaar toe. Fatima was hiervan de exponent!
De wereld-GCL was duidelijk meer één
geworden, Gods genade was aanwezig, op
veel vragen kreeg het antwoord vorm.
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Drie landen werden opgenomen in de
wereldgemeenschap met unanimiteit van
stemmen: Hongarije, Cuba en Rwanda. De
voorstelling en de stemming voor Cuba liet
een paar dagen op zich wachten omdat van
de vertegenwoordigers enkel de jezuïet tijdig
een reisvisum kreeg voor Portugal.

Voor(zitters)woordje

Dat deze landen er 10 of meer jaar over
deden om officieel te kunnen toetreden, is
betekenisvol: ze moeten statuten, verzekering
voor een degelijke vorming (o.a. Geestelijke
Oefeningen), een structuur met exco,
plaatselijke groepen en jaarlijkse statutaire
bijeenkomst, en verder nog continuïteit
en groei enz…kunnen voorleggen. De
vreugde bij die mensen op het ogenblik
van de aanvaarding was ontroerend: Onze
gemeenschap was weer groter geworden; ze
mochten erbij horen.

De aanwezigen waren enthousiast. De
afwezigen willen we laten meeproeven.
Daarom is het interessant eventjes hierbij te
verpozen: 3 GCL’ers schreven hun werkwinkel
uit in een bijdrage voor deze GCL-berichten.

Nog 5 andere landen waren aanwezig
als waarnemer. Ze staan in het rijtje te
schuiven en hopen op een nominatie van het
wereldbestuur bij een volgende gelegenheid.
Ook in Europa zijn nieuwe gemeenschappen
in wording: voorbeelden zijn: Litouwen,
Letland, …

3. De gebroken pot

Ann Sieuw

Elk land stelde met een symbool zijn eigen
situatie voor. Vanuit Vlaanderen hadden we
een poster samengesteld met 9 groepsfoto’s
en van een aantal groepen een zin/tekst
erbij. Dit stelde niet alleen onze groei van
een nationaal gemeenschapsgevoel maar ook
onze zoektocht naar onze identiteit (Wie zijn

Groep Yes, Eurolink en vertegenwoordiger van
GCL-Vlaanderen in Fatima.

GCL-Vlaanderen

Met dit tweede nummer van GCL-berichten
nemen we jullie terug mee naar de GCL/
brondag van 28 september jl. Er was een
opvallend actieve deelname van GCL’ers
aan de werkwinkels: van de 22 werkwinkels
werden er 9 gegeven door GCL’ers.

Verderop nemen we jullie opnieuw mee naar
Fatima.
Van daaruit wordt ons een concrete vraag
gesteld: we kennen de actualiteit in Zimbabwe
uit de nieuwsberichten. In Fatima stelden ze
hun land op een heel speciale manier voor.
Nu volgt een oproep, aan elk van ons.
In ons eerste nummer van GCL-berichten
waren er wat ‘kinderziekten’: verspringingen
in de tekst van Johan Verstraeten, de naam
van Pieter-Paul Lembrechts die ontbrak bij
het laatste artikel over het wereldcongres in
Fatima.
Onze excuses hiervoor!
Graag wens ik jullie een zinvolle advent en
een zalige kerst toe!

Cecilia Vanneste, voorzitter Vlaamse GCL
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We rk w i n k e l: Liefde begint bij het kijken

‘Kijken door het holletje van
je vinger’
Kijken, je kunt zien, veel zien, erg veel
zien. Niet alles is te zien. Je kunt leren
verder te kijken dan wat je ziet. Dingen
verbergen het mysterie. De dichter Pieter
Geert Buckinx schrijft het zo:
‘Er is iets in de dingen dat ontroert, het is de
schoonheid niet der bloemen het is daarin,
maar ook daarachter en daarboven en
daaronder, dieper in de grond.’
Daarmee is de toon gezet. We zullen door
te kijken een stap verder zetten, zonder
als een vlinder over wat we zien heen te
fladderen. Marc Delrue zegt:
‘Door de alledaagse dingen heen, zoals de
pijp van Magritte, het parelmoer om de hals
van het meisje van Vermeer, of de schoenen
van Van Gogh, de appels van Cézanne,
evoceert de kunstenaar de onverwoestbare
kern van het leven. De versleten schoenen
van Van Gogh lijken op het eerste gezicht een
fait divers, maar brengen wel een wereld in
beeld van het dagelijks op weg gaan in een
moeizaam bestaan.’
Van Gogh leert de kijker kijken met de
ogen van het hart.
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Vormgeving: Pascal Veeckman
GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €6 (Nederland €7,50).
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Er staat meer dan wat er staat
De woorden van Martinus Nijhoff kent
u: ‘Lees maar, er staat niet wat er staat. Er
staat meer dan wat er staat.’ Omgezet naar
ons onderwerp: Kijk maar, je ziet niet wat
je ziet. Je ziet meer dan wat je ziet. Edith
Stein was van joodse afkomst. Volgend
citaat komt uit een brief van 1928:

‘In de periode die onmiddellijk aan mijn
bekering voorafging en ook nog een hele
tijd nadien, dacht ik dat godsdienstig leven
betekende dat je abstractie moest maken van
alles wat aards is en zo leven dat je enkel nog
maar denkt aan de dingen van God. Maar
geleidelijk aan ben ik gaan begrijpen dat ons
iets anders wordt gevraagd in deze wereld en
dat men, zelfs in het meest contemplatieve
leven, niet het recht heeft om de band met de
wereld door te knippen. Ik geloof zelf dat hoe
dieper je aangetrokken wordt tot God, hoe
meer je ook, in die zin, uit jezelf moet treden,
’t is te zeggen naar de wereld gaan.’
De kijkoefeningen die we houden – dit is
een werkwinkel – zijn geen doordringen
in een onbekende werkelijkheid, maar
wel uitnodigingen die ons kunnen brengen
in een ontvankelijke houding, die ons
bereid maakt om via verwondering en
bewondering te komen tot een houding van
ontvankelijkheid voor een werkelijkheid
die verder ligt, voorbij wat we onmiddellijk
zien. Zonder evenwel voorbij te lopen aan
wat we zien. Zien, nodigt uit tot verder
kijken dan wat je ziet, tot open komen
voor een ruimere werkelijkheid. Het is
niet noodzakelijk: kijk zus of zo, en dan
zul je de liefde, dan zul je onze God op
het spoor komen. Neen, wel: kijk met
aandacht, interesse, met liefde, en dan zou
het kunnen dat je nog meer liefde op het
spoor komt.
Het is wel te verstaan dat dit zien niet af
te dwingen is en ook niet automatisch
gebeurt. Het is uiteindelijk een geschenk.

Zoals elk geschenk heeft het twee tijden:
een moment gave, aanbod en een moment
acceptatie, aannemen. Onze houding
vandaag situeert zich op het vlak van
het aannemen, van de bereidheid om te
ontvangen. Het aanbod is er. Ik zou zeggen
bijna permanent. Afgestemd worden op
het geschenk dat gegeven wordt, helpt om
het geschenk graag te ontvangen. Maar het
blijft geschenk: niet afdwingbaar.
Wat was de bedoeling van deze Brondag,
van deze werkwinkel in het bijzonder?
Leren zien hoe de toegepaste ignatiaanse
spiritualiteit, die leefhouding, ons
inspireren kan om meer te zien in de
dingen dan we zien, en dat dit zien ons
kan brengen tot een grotere liefde: voor de
dingen, de dieren en de mensen en daar
doorheen voor onze God. De sleutel is
altijd: tijd geven, veel tijd geven om door
aandachtig kijken open te komen, om
te leren zien achter de dingen en zo het
wonder van leven en liefde te ontvangen.

Hoe hebben we dit gedaan?

Advent…

Mijn moeder zei altijd: ‘Manneke, je moet
door het holleke van je vinger kijken om
iets goed te kunnen zien.’ Ze had gelijk.
Wat wilde zij zeggen? Beperk je even, laat
veel weg en concentreer je aandacht op
weinig. Het is niet weinig. ‘Non multa,
sed multum’ is een adagium dat past bij
Ignatius. Ignatius vertaalde het zo: ‘Niet
door de veelheid der dingen wordt de ziel
verzadigd, maar door de dingen inwendig
te smaken.’ En dat begint bij kijken.
Zo gezegd, zo gedaan: elke deelnemer
ontving een kadertje waardoor eerst in
een geleide wandeling gekeken werd
naar elementen uit de natuuromgeving:
bomen, fragmenten boom, takstructuren.
Aandacht werd gevraagd voor het detail.
Door de beperking van het kadertje werd
aandacht gevraagd voor wat wel te zien
was, aandacht voor het mysterie dat ons
omringt.

Groene krans met dansend
kaarslicht
Dromen, telkens weer van een
nieuwe aarde
Uitkijken, vol verwachting naar
wat toekomst baart
Aanwakkeren, een vuur van
liefde voor wie ongeborgen is
Wegnemen, alle mist die ons
benauwt en ons zicht vertroebelt
Rita Vandevyvere

ik ook teksten aan te duiden op het
raakvlak tussen ethiek en financiën, wat
het perspectief kan verruimen. Kaderleden
van onze dienst hebben geen prikkaart
voor aanwezigheidsregistratie. We worden
geacht op de normale uren aanwezig te zijn
en altijd op tijd de toegewezen opdrachten
af te werken. Niet de fysische aanwezigheid
telt, maar het resultaat.
Door mee te werken aan het goed
functioneren
van
de
burgerlijke
maatschappij, werk je meestal ook mee
aan het Rijk Gods. Daarom heeft een
ambtenaar een voorbeeldfunctie op het
gebied van burgerzin en integriteit. Zo
zijn bijvoorbeeld belastingontduiking
(eigenlijk een vorm van diefstal en van
gebrek aan solidariteit) of het maken
van fotokopieën voor privédoeleinden,
volstrekt onaanvaardbaar. Een goed
christen is ook een goed burger, maar veel
meer dan dat.

Als ambtenaar leef ik de procedure- en
deontologische regels na, maar mijn
diepere inspiratie en geesteshouding
haal ik uit het evangelie. Dat bevat wel
geen handleiding voor het oplossen
van economische, sociale of politieke
problemen. De specifieke deontologische
gedragsregels van de ambtenaar (respect,
onpartijdigheid, beroepsernst en loyaliteit
tegenover onder meer de gezagsdragers)
zijn in feite voor iedereen wenselijke
gedragsregels, die voor een christen als
een ethisch minimum gelden. Christenen
wordt echter gevraagd een stap verder te
zetten en in het voetspoor te treden van
Jezus.
Luc Buffel
Luc is lid van de GCL-groep Aan de waterkant

Walter Fabri s.j.
Walter is groepsbegeleider van de GCL-groep Yes
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Het gelaat van concrete mensen
Mijn werkterrein is de Studie- en
Documentatiedienst van de Federale
Overheidsdienst Financiën. Dit is een
typisch pluralistisch, levensbeschouwelijk
neutraal milieu, waarin het principe van de
scheiding van kerk en staat geldt en waarin
ignatiaanse spiritualiteit op het eerste
gezicht moeilijk beleefd kan worden. Op
basis van de ignatiaanse grondhouding “en
todo amar y servir” kun je je christen-zijn
echter evengoed beleven bij de overheid
als bij een typisch christelijke caritatieve
instelling. Daar de overheid instaat voor
het algemeen belang zonder aanzien des
persoons en zonder uitsluiting van om ’t
even wie, kan juist ook daar passend gestalte
gegeven worden aan ons geloof dat we
allemaal kinderen zijn van dezelfde Vader.
Die fundamentele onderlinge menselijke
verbondenheid brengt me ertoe om ook
in de contacten met de Franstaligen eerder
te zoeken naar wat ons verbindt dan naar
wat ons scheidt. Daarom praat ik nu eens
Nederlands dan weer Frans met collega’s.

Mijn christen-zijn kan ik op mijn werk
beleven door zorgzaam en attentievol
met mensen om te gaan en achter cijfers,
statistieken en technische dossiers ook het
gelaat van concrete mensen en hun noden
te zien. Daarom probeer ik de nodige
tijd vrij te maken voor vraagstellers en
hen goed op weg te helpen in de wereld
van de overheidsfinanciën. Een student
of een hooggeplaatst persoon probeer
ik even goed te helpen. Of een opdracht
nu een routinetaak is of integendeel een
prestigezaak, ik probeer deze taak even
goed af te werken. Dit in de geest van
de ignatiaanse indifferentie. De typisch
christelijke deugd van de vergiffenis, die
als gratuite daad door de overheid niet
krachtens een wet kan afgedwongen
worden, probeer ik te beleven door collega’s
die me eens onheus hebben behandeld niet
op dit feit vast te pinnen.
Bij de overheid komt geloof enkel sporadisch
tijdens informele tafelgesprekken ter sprake.
Wanneer men mij in het defensief dringt

door mij met minder gelukkige uitspraken
van het Vaticaan te confronteren, probeer
ik in de creatieve spanning te gaan staan
tussen enerzijds loyaliteit aan de kerk, die ik
liefheb, en anderzijds mijn gezond verstand
en persoonlijk (door het christendom
gevormd) geweten, die ik niet buitenspel
wil zetten. Ik probeer dan mijn collega’s te
wijzen op de essentiële heilsboodschap van
het evangelie en hun duidelijk te maken
dat men het kind niet met het badwater
mag weggooien. Achterhaalde kerk- en
geloofsbeelden van mensen die van de
kerk wat zijn vervreemd, probeer ik bij te
stellen.
Ofschoon wij op onze dienst vastomlijnde
taken hebben, kunnen we toch ook creatief
zijn. Zo heb ik op eigen initiatief teksten
geschreven voor het Documentatieblad
van Financiën. Ruimte voor een eigen
invalshoek heb ik ook in het aanduiden
van wat uit twee Nederlandse kranten in de
door onze dienst samengestelde persmap
moet worden opgenomen. Daarbij tracht
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Van loyolatocht naar
persoonlijke pelgrimage

GCL-gebed
Heer, U spreekt mij aan.
U nodigt mij voortdurend uit
om vanuit uw liefde te gaan leven
en de wereld wat beter te maken,
nieuwer, meer doortrokken van uw
Geest.
Wil mij dan helpen, Heer,
en maak dat ik in trouwe vriendschap
met anderen
daar steeds naar streef.
Help mij stil te worden
om uw wil beter te leren kennen,
om te zien wat U van mij verwacht.
Laat mij U overal ontmoeten,
thuis, op weg, in mijn dagelijks leven.
Geef dat ik elk menselijk opzicht
trotseer
en durf op te komen
tegen onrecht en onwaarheid
Geef dat ik de moed opbreng
mezelf te laten bevrijden
om anderen te bevrijden.
Moeder Maria,
wees mijn voorbeeld van overgave en
inzet.
Verkrijg voor mij
een hart dat eerlijk is en zuiver,
een hart dat ruimte biedt aan allen,
een hart dat moedig en groot is
om de moeilijkheden te overwinnen,
een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen
en dat alles verwacht
van Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Toen ik in 1997 ben meegegaan op
de Loyolatocht, een tocht in Spaans
Baskenland georganiseerd door de
jezuïeten, is de ignatiaanse spiritualiteit in
mijn leven binnengedrongen. Tot op de
dag van vandaag heeft ze een onmiskenbare
invloed op mij.

geboren en willen daarheen terugkeren.
Ons leven is een blijvende zoektocht en een
voortdurende onderscheiding om hiervan
iets te begrijpen en dit te kunnen ervaren.
Concrete situaties kunnen soms iets van
die diepere zingeving onthullen. Soms kun
je God in je medemens ontmoeten.

de dag, door het levensgebed, helpt me
te zien wat me leven geeft en wat me van
het echte leven afzondert. Je vormt met de
tijd een soort zesde zintuig, dat je aangeeft
waar verandering nodig is, waar je je moet
ontdoen van onvrijheden om weer de weg
van het leven te kunnen gaan.

Door mijn vorming in de exacte
wetenschappen ben ik opgegroeid met de
idee dat mensen de wereld steeds verder
kunnen analyseren en gaan beheersen.
Professioneel werk ik mee aan grote
veranderingsprogramma’s in de financiële
sector. Hoewel een groot deel van mijn
energie daarin opgaat en ik er een flinke
dosis voldoening uit haal, heeft mijn leven
nood aan een fundament; een fundament
dat bestaat in een diepere waarheid en
zingeving, maar dat tegelijk tastbaar kan
zijn in de werkomgeving. We zijn uit liefde

In onze wereld wordt vrijheid vaak gezien
als de mogelijkheid om maximaal vanuit je
eigen verlangens, al dan niet ingefluisterd
door de maatschappij, keuzes te maken.
Deze vrijheid wordt enigszins gecorrigeerd
door een serie waarden en normen, waar
we creatief mee om weten te gaan. Ze
dreigt echter te leiden tot isolement.
De echte vrijheid bestaat er voor mij in
ongehinderd keuzes te kunnen maken die
overeenstemmen met de wil van God.

Voorts is voor mij het behoren tot een
gemeenschap cruciaal. Ik vind er steun en
voeding voor mijn persoonlijke pelgrimage.
Dat gebeurt zowel in de GCL-groep als in
de universitaire parochie in Leuven. De
combinatie van vorming, persoonlijke
reflectie en uitwisselingen in groep is
hierbij voor mij het belangrijkste.

Geregeld even stilstaan bij het verloop van

Ivo is lid van de GCL-groep Kaïros.

Ivo Raskin
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data werkjaar 2008-09
21 nov.: Pater Antoine Kerhuel S.J., assistent van pater Generaal op
bezoek te Drongen. Een ontmoeting met Pieter-Paul, Ann en Cecilia
met als gespreksonderwerp ‘De GCL in Vlaanderen’
30 nov.: Feestelijke samenkomst van de stuurgroep en de redactieraad
van Christelijk Leven
11 dec.: Kern van de stuurgroep te Drongen
24 jan.: Stuurgroep te Brussel
19 febr.: Kern van de stuurgroep te Brussel
7 maart: Bijeenkomst groepsverantwoordelijken en –begeleiders te
Mechelen
18 april: Stuurgroep te Brussel

agenda’s
We willen vanuit GCL weer graag
agenda’s van het jaar 2009 inzamelen
voor de gedetineerden van de
gevangenis van BRUGGE waar
Leo De Weerdt s.j. als aalmoezenier
werkzaam is.

28 mei: Kern van de stuurgroep te Drongen
20 juni: Stuurgroep te Brussel
(*) De kern van de stuurgroep bestaat uit Cecilia Vanneste, Pieter-Paul
Lembrechts S.J., Ann Sieuw en Luc Buffel
(**) De stuurgroep bestaat uit de kern en Rita Vandevyvere, Ivo Raskin,
Chantal Van Huffel en Philip Debruyne S.J.

Kun je ons helpen? Stuur een
mailtje naar Cecilia Vanneste (gcl.
vlaanderen@telenet.be) of bel haar
op het nummer 09/ 229.24.66.
We spreken dan concreet af hoe de
agenda’s bij ons terechtkomen.
Je kunt ze ook afgeven
- op het secretariaat van de Oude
Abdij tijdens de kantooruren
- of op de eerste zondag bij
“Voedsel voor onderweg”
- of op de tweede zondag bij “De
Bron” in Antwerpen.
VAN HARTE DANK!

bezinningsweekend
Naar goede gewoonte vindt het bezinningsweekend voor de deelnemers
aan de voorbije Loyola- en Cardonertochten plaats in de Oude Abdij
te Drongen van vrijdagavond 9 januari tot zondagmiddag 11
januari 2009.
Iedereen is van harte welkom!
Het geeft je de gelegenheid om ná de drukte van de eindejaarsfeesten
een paar dagen rust te nemen om eens terug bij jezelf, bij elkaar en bij
de Heer te komen.
Het programma is gevarieerd.
Voor het bezinningsgedeelte zal Marc Steen ons wat gedachten en
reflecties meegeven omtrent het woord en het begrip “GENADE”.
Genade is een grondwoord uit de christelijke geloofstaal. Toch valt het
niet altijd mee om uit te leggen wat het zoal inhoudt. De bedoeling is
om tijdens het weekend enkele centrale karakteristieken en inhouden
die met genade verbonden zijn te vertolken en te verhelderen.
Marc Steen zal ons aantonen dat genade geen leeg hol of oubollig
woord is maar een onmisbaar en onvervangbaar geloofswoord.
Voor meer info: Wauthier de Mahieu (wdemahieu@jesuits.net) of Leo
De Weerdt (leo.deweerdt@jesuits.net)

www.gclvlaanderen.be

museumbezinning

Nam je al eens een kijkje op www.gclvlaanderen.be?

Zaterdag 17 januari 2009
tussen 10u en 17u

Je vindt er informatie over onze Vlaamse GCL-werking, over de internationale
werking, links naar andere websites enz.

Me t l u i s t e re n d e o g e n

Maar…een website kan pas echt werken als we er allen aan meewerken. We
zijn dus nog op zoek naar GCL-ers die

Je bezinnen in een museum? Het
kan.

- een goed boek lazen en iets willen schrijven daarover: wat heeft je geraakt in
dit boek?

Wie met luisterende ogen een
schilderij of beeld bekijkt, ziet meer
dan wat hij ziet.

- een leuke anekdote hebben over hun groep
- willen meedelen waarmee ze in hun groep bezig zijn geweest
- weet hebben van een interessante activiteit en die willen meedelen
- enz…enz…
Alle schrijfsels zijn welkom op gcl.vlaanderen@telenet.be.
Graag zouden we weten waar onze GCL-groepen samenkomen. Kunnen jullie
jullie lokatie laten weten op gcl.vlaanderen@telenet.be? We zullen geen namen
van leden opnemen op de website, wel de namen van de groepen en de plaats
waar ze samenkomen.

In een eerste deel bekijken wij een
selectie uit de vaste collectie van het
museum.
De deelnemers zullen in een
tweede deel van de bezinningsdag
betrokken worden bij de opbouw.
Plaats
Museum voor Schone Kunsten,
Citadelpark, Gent.
Samenkomst in de hal van het
museum om 10 uur.
Middaglunch ter plaatse of in de
omgeving.
Begeleiding

oproep!
Vanuit GCL-Duitsland kregen we volgende dringende oproep: HULP voor
ZIMBABWE gevraagd.
Na Fatima heeft Inge Hoepfl, Eurolink van GCL-Duitsland via een Duits
Jezuïet contact blijven houden met GCL-Zimbabwe.
Zoals we via het nieuws de laatste dagen hebben gehoord, lijkt de crisis inderdaad
nog erger te zijn geworden. De cholera is uitgebroken bij de bevolking omdat
de staat de zuivering van het water heeft afgesloten. Het land zit hiermee
compleet aan de grond (naast de reeds eerder vermelde inflatie waarover elders
in deze nieuwsbrief al werd verteld). GCL-Duitsland engageert zich om GCLZimbabwe financieel te helpen. Medicatie en voedsel zal met het ingezamelde
geld aangekocht worden. Hiervoor is in Duitsland een speciale GCL-rekening
geopend. Bij een GCL-bijeenkomst werd spontaan reeds 650 euro opgehaald.
Via de Europese GCL is de oproep naar heel GCL-Europa verspreid. We
willen ons vanuit Vlaanderen bij die actie aansluiten.
Daarom nodigen we jullie allen uit om GCL-Zimbabwe te steunen:
Er kan gestort worden op het rekeningnummer van GCL-Vlaanderen
446-6611671-97. Wij zorgen ervoor dat jullie gift terecht komt bij
GCL-Zimbabwe.
We kunnen geen fiscale attesten bezorgen. We onderzochten deze mogelijkheid,
maar dit lukt niet.
Alvast bedankt namens onze GCL-vrienden in Zimbabwe die enkel nog ‘hoop’
over hebben.

Walter Fabri s.j., stafmedewerker
Oude Abdij.
Kosten
zijn beperkt tot de toegangsprijs
van het museum: 5 euro of 3,75
euro.
Inschrijven
op tel. 09 226 52 26 of via
info@oudeabdij.be.
Maximum tien deelnemers.

kan zending nu betekenen: getuigen zijn
van geloof en spiritualiteit terwijl dit in
Afrika een andere invulling krijgt: armen
helpen.
3) Verbintenis blijft een uitdaging. De
GCL is een levenshouding en kan
slechts standhouden met een groep van
mensen die zich ‘voor het leven’ willen
engageren om ignatiaans in het leven te
staan. De wereld-GCL erkent dat zowel
sociale als historische omstandigheden
een hindernis kunnen vormen. Hoe dit
concreet verder vorm moet krijgen, zal de
toekomst uitwijzen.
4) Een profetische lekengemeenschap
vormt samen met zending en ignatiaanse
spiritualiteit de 3 peilers van onze
identiteit waarbij Christus centraal staat.
Als lekengemeenschap zijn we erkend
naast de jezuïetengemeenschap. Kunnen
we echt profetisch zijn? Inspiratie en
vertroosting vonden we in de volgende
woorden van Pater Generaal A. Nicolas
die ons allen toesprak: “This is the time
for prophetic communities…and I feel
that you’re decidedly moving in this
direction”
Ook integratie van ons christen-zijn
in ons gezin en werk werden dit keer
onderlijnd.
5) Netwerken en samenwerking worden
gepromoot: dit vooral op vraag van de
Afrikaanse landen die heel veel steun
nodig hebben, ook onderling. In deze
context wordt de samenwerking GCL-SJ
bestendigd.

3) Verbintenis en engagement: Dit thema
lijkt overal, behalve in Frankrijk, nog in
de kinderschoenen te staan.
4)
Vorming: de drie componenten
zijn: geestelijke oefeningen, gemeenschap
en zending. Dit is de kern van onze
identiteit.

-

Vorming
aanbieden.

in

geleidelijke

stapjes

- Informatieavond over GCL geven aan
mensen die de GO gedaan hebben.

5)
Leiderschap: Mensen die alle
GCL-charisma’s in zich hebben opgenomen
moeten dit uitdragen naar anderen.

- Financiële gezondmaking van onze GCL
is een verademing.

6)
Geestelijke oefeningen:moeten
flexibeler aangeboden worden.

- Stimuleren van de leden om aan een
internationale bijeenkomst deel te
nemen. Nu reeds zijn er 2 vacatures voor
de Europese bijeenkomst in Alicante
(volgend Pinksterweekend) waar een
nieuwe Europese Exco verkozen wordt
en het programma van de volgende jaren
opgesteld wordt.

7)
Netwerken:
bijv.
twinning
met een Afrikaans land, samenwerking
rond ecologisch thema (water…). De
wereld–GCL is nu ook een officieel
erkende NGO die op wereldniveau een
vertegenwoordiging heeft.
8)
Samenwerking met SJ: het
slotdocument werd in Fatima niet
besproken. Dit wordt afgewerkt op basis
van de ingezonden ammendaties.
9)
Financiële verantwoordelijkheid
ook
met
de
wereldgemeenschap!
De begroting en afrekening werden
voorgelegd aan de wereldvergadering. Er is
een jaarlijks deficiet en de financies lijken
goed beheerd. Helaas zijn er een aantal
wanbetalers (waaronder Vlaanderen, en
dan nog als rijk land…)
3. En hoe gaan we nu zelf verder?

Rond 9 thema’s waarin we in werkgroepen
nagedacht hebben, zijn de volgende
aanbevelingen gegroeid. Ik beperk me tot
een selectie…

Op de laatste bijeenkomst van de
stuurgroep (november) probeerden we elk
onze verwachtingen te verwoorden. Hier
een overzicht in telegramstijl:

1) Apostolisch: Elk lid weet zich via gebed
gezonden door God en wordt hierin
gesteund door de lokale, nationale en
wereldgemeenschap. Zending wordt niet
van bovenaf opgelegd zoals bij jezuïeten.
Het toepassen van de dynamische
methodiek van de DSSE (discernment,
sending, support, evaluation) maakt
GCL tot een apostolisch lichaam. De
groep ondersteunt en evalueert de leden
in hun zending, die ze mee beleeft en
helpt onderscheiden.

- Onze identiteit en de verspreiding van de
methode DSSE die een concrete beleving
is van deze identiteit.

2) Lidmaatschap: groei van GCL in aantal
en diversiteit.

samenhang met andere lokale GCL’s
verbeteren.

- Groei ledenaantal moet een bekommernis
zijn.
- Financiële verbroedering met een
Afrikaans land mogelijk?

4. besluit
Vanuit Fatima voelen we ons als Vlaamse
GCL sterk gestimuleerd en gesteund.
De keuze van een nieuw wereldbestuur
waarin 4 mensen van het vorige bestuur
herkozen zijn (Daniela Frank (Duitsland)
als voorzitter, Lois Campbell (USA) als
secretaris, Chris Micallef (Malta) als PR
man, en Rita El-Ramy (Libanon) als
exco-consultor) bevestigt de erkenning en
goedkeuring van de koers die World-CLC
vaart en de vraag naar continuïteit.
We hopen de dynamiek naar één grote
wereldbeweging en het gevoel één grote
familie te zijn ook in GCL Vlaanderen aan
te wakkeren. We beseffen zeer goed dat
dit enkel kan gerealiseerd worden met de
“Grace of our Lord”.

Ann Sieuw
Groep Yes, Eurolink en vertegenwoordiger van
GCL-Vlaanderen in Fatima.

- Ondersteuning van groepen om een
positieve dynamiek op gang te brengen
om de genade van God en enthousiasme
erin te brengen. Wat de grote GCL
biedt, moeten we verder uitdragen. De

GCL-Vlaanderen
GCL-berichten is de nieuwsbrief van de Gemeenschap van Christelijk Leven in Vlaanderen
Voorzitter: Cecilia Vanneste – Meirebeekstraat 26 – 9031 Drongen – 09/229.24.66 – gcl.vlaanderen@telenet.be
Nationaal kerkelijk assistent: Pieter-Paul Lembrechts S.J. – Drongenplein 26 – 9031 Drongen – 09/216.64.27 – pp.lembrechts@oudeabdij.be
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Voor(zitters)woordje
In de vastenperiode proberen we meer stil te
staan. Dankbaar stilstaan bij het alledaagse,
bij onze relaties, bij ons eigen doen en laten.
Een periode om onszelf te evalueren en te
verzorgen met een grote lenteschoonmaak.
Ook onze relatie met God komt in de kijker te
staan: we vragen Hem ons aan te raken, ons
mee te trekken, ons te bewegen… op weg
naar verrijzenis.
Geloof en psychologie raken elkaar hierin
aan.
In deze GCL-berichten mijmert Jos Van
Pelt met ons over de raakvlakken tussen
psychologie en geloof: “Verrijzenis gebeurt
wanneer het verlangen het haalt op angst.”
Wauthier de Mahieu s.j. neemt ons mee in
de wereld van de geestelijke begeleiding.
Ook hier vinden we raakvlakken tussen de
geestelijke begeleider en de psychotherapeut
of psycholoog.
Op de bijeenkomst begin maart met de
groepsverantwoordelijken en –begeleiders
kwam het GCL-wereldcongres van de
voorbije zomer in Fatima uitgebreid aan bod.
Ann Sieuw schrijft in een tweede deel wat
GCL Vlaanderen de voorbije periode deed ter
voorbereiding van het congres. Maar ook:
hoe gaan we nu verder?
Op diezelfde bijeenkomst deden we een
oproep informatie door te geven op ons
mailadres voor de website: over je GCL-groep,
over iets dat de moeite waard was, over
materiaal waarmee je groep werkte, enz.
Alles is welkom op gcl.vlaanderen@telenet.
be. En de website zelf is zeker het bekijken
waard: www.gclvlaanderen.be.
Graag wens ik jullie een vasten toe waarin
je je laat aanraken, laat meetrekken, laat
bewegen. En na deze lenteschoonmaak een
zalig Pasen!

Redactie GCL-berichten: Renate Cauwels, Nadine Deloof, Leo De Weerdt S.J., Pieter-Paul Lembrechts S.J., Ann Sieuw, Cecilia Vanneste
Vormgeving: Pascal Veeckman
GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €6 (Nederland €7,50).
GCL-rekeningnummer: 446-6611671-97 (Nederland: IBAN-nummer: BE54 4466 6116 7197 - BIC: KREDBEBB)

Cecilia Vanneste, voorzitter Vlaamse GCL

Psychologische mijmeringen
van een gelovige
Ps yc h o l o g i e e n g e l o o f z i j n g e e n t e s c h e i d e n domeinen van het leven. Een
m e n s d i e z i j n m e n s w a a rd i g h e i d ( t e r u g ) v i ndt, die angsten over wint en
l e e f t i n ve r t ro u we n b e h o re n t o t o n s d i e p s t e mens-zijn en tot de ker n van
e e n c h r i s t e l i j k l e ve n . Jo s Va n Pe l t n e e m t o ns mee in enkele inspirerende
g e d a c h t e n o p d e ra a k v l a k k e n t u s s e n b e i d e d omeinen.
Het thema ‘geloof en psychologie’ is zo
breed, en er is al zoveel over gezegd, dat ik
in dit korte bestek enkel wat kan mijmeren
over één aspect ervan.
De basis van het christelijke geloof is de
verrijzenis van Christus. Dit geloof behelst
véél meer dan dat er 2000 jaar geleden iets
is gebeurd met Jezus die door de toenmalige
machthebbers van zijn streek werd
vermoord. Het geloof in de verrijzenis raakt
mij, als gelovige, hier en nu. Het is op de
eerste plaats iets wat aan mij gebeurt als lid
van de geloofsgemeenschap, het verrezen
‘lichaam van Christus’. Op verschillende
plaatsen in het evangelie wordt er verteld
hoe Jezus zich na zijn dood laat kennen
aan zijn leerlingen in een nieuwe gedaante.
Zijn eerste woorden zijn dan meestal:
“Vreest niet...” En hier komen we op het
terrein van de psychologie.
Ik heb ooit eens een cliënt in therapie gehad
die me zei: ”Verrijzenis gebeurt wanneer
het verlangen het haalt op de angst”. Wat
een prachtig inzicht. Dat is precies wat er
gebeurt in psychotherapie en dat is precies
wat er gebeurt in de verrijzeniservaring.
Wanneer ik beslis om in therapie te gaan,
dan heeft dat er meestal mee te maken dat
ik ontevreden ben over mijn manier van
leven, over mijn manier om met anderen
(geen) contact aan te gaan, over het
onwaardige beeld dat ik over mezelf heb,
over mijn angsten die mij verlammen. Ik
verlang het anders maar ervaar dat ik dat
niet op eigen houtje kan. Het gaat hier
om oude patronen of strategieën die ik
nodig had om te overleven in moeilijke
omstandigheden en waar ik nu in vast zit.
Want op een bepaald moment hebben

die patronen afgedaan, zijn ze niet meer
nodig. Maar ze blijven nog wel werkzaam
en krachtig omdat het nu eenmaal de
patronen zijn die ik gewoon ben, waar
ik me vertrouwd en veilig bij voel. Om
nieuwe patronen aan te leren heb ik een
veilige omgeving nodig waarin mijn angst
dermate gereduceerd wordt dat ik het
aandurf om nieuw gedrag in te oefenen.
Wanneer we kijken naar de figuur van
Jezus en van vele ‘heiligen’ dan zien we
iets dergelijks gebeuren. Vaak leefden zij
in een omgeving die beheerst werd door
wat wij nu ‘terreur’ zouden noemen. Dat
is een machtssysteem dat steunt op het
systematisch uitoefenen van angst. Het
Romeinse keizerrijk ten tijde van Jezus
en van de eerste christenen was zoiets.
Maar we kennen allemaal meer actuele
voorbeelden. In hun geloofsgemeenschap
vonden ze een klimaat dat dermate
angstreducerend was, dat ze in staat
waren om niet langer door de terroristen
over zich heen te laten rollen en in verzet
te komen, desnoods ten koste van hun
leven. Dit houdt in dat deze mensen in die
context hadden geleerd zichzelf niet meer
als waardeloze en hulpeloze slachtoffers te
beschouwen die de weerloze speelbal waren
van hun agressor. In de christengemeente
hadden zij een milieu gevonden dat hun
zelfwaardering verstevigde. En dat laatste
was voor hen zo iets nieuws en waardevols
dat ze bereid waren om daar ten volle
verantwoordelijkheid voor te nemen en er
getuigenis over af te leggen (‘martyrein’ in
het Grieks), desnoods door de vervolging
heen.
We weten dat het vroege christendom in

het begin vooral uitbereiding vond bij de
paria’s van die tijd, vrouwen en slaven, later
ook bij de soldaten. In de christengemeente
ervoeren zij liefde, vreugde, vriendschap,
wederzijds vertrouwen en waardering,
veiligheid. We weten ook dat de testcase
waar christenen in die tijd aan werden
onderworpen het offer aan de goden
was, en met name het offer aan de
vergoddelijkte keizer. In onze ogen lijkt
dit een onbegrijpelijke en gemakkelijk
omzeilbare formaliteit ware het niet dat
het offeren aan de vergoddelijkte keizer
voor hen gevoelsmatig gelijk stond met een
openlijke belijdenis van nietswaardigheid,
als een verkrachting.
Terug naar de psychologie. Er is met het
christelijke geloof echter meer aan de
hand dan enkel durf. Een belangrijke
factor van angst, tot voor kort, was ook
het onwetenschappelijke deprimerende
wereldbeeld: de mens als speelbal
in handen van het onberekenbare
noodlot. Na mijn dood stond mij enkel
verschrikking te wachten tenzij ik, zoals
de keizer, kon worden opgenomen in de
kring der goden. Het joods-christelijke
wereldbeeld dat door het christendom
op grote schaal werd verspreid bracht
daarin een dankbaar soelaas. Ik ben geen
depressieve speelbal van het noodlot maar
kan mij voor de eeuwigheid een plaats
vrijwaren samen met Christus wanneer
ik in hem geloof en naar mijn geloof leef.
De eerste christenen geloofden in een
spoedige wederkomst van Christus die
ieder van ons zou oordelen naar verdienste.
Naarmate echter het ‘einde der tijden’
uitbleef werd dit perspectief meer en meer
vervangen door het geloof in een beloning
of straf vanaf het moment van overlijden.
Merkwaardig genoeg mondde dit nieuwe
wereldbeeld tijdens de middeleeuwen uit
in een nieuwe terreur, namelijk de enorme
angst voor het hiernamaals. Dit werd
door de heersende machten gemakkelijk
ingeschakeld om hun gezag (vaak tirannie)
in stand te houden en te legitimeren, en
dat gebeurde op grote schaal (politieke
regimes, de kerk enz..) en ook op kleine
schaal (het dorp, de parochie, het gezin...).
Ondertussen is er veel gebeurd en is
het met name duidelijk geworden dat
elk religieus geloof een interpretatieve

belevingsvorm is van de werkelijkheid,
een persoonlijke bril waardoorheen ik
naar de werkelijkheid kan kijken; en het
is ook duidelijk geworden dat wetenschap
(in de breedste zin van het woord nl. het
kennen van de werkelijkheid) iets anders
is. Deze bril is echter geen ‘illusie’ maar
is gewoon het onontbeerlijke eigen zicht
dat ik vanuit mijn historische plaats heb
op mijn omringend veld. Het kan dus zijn
dat ik door een enge bril kijk en dan wordt
mijn leven beheerst door angst en zit ik
vast in een interne gevangenis. Om die
gevangenis te ‘vergeten’ kan ik misschien
gaan drinken of drugs gebruiken. Maar
gezonder is het van bril te veranderen, een
bril te proberen met een bredere kijk. Ik
riskeer daarbij dat ik mijn christelijk geloof
moet opgeven, zoals bij ontelbare mensen
de laatste tweehonderd jaar effectief
gebeurd is, omdat dit geloof blijkbaar
voor hen samenviel met die enge bril.
Maar wat zij opgaven was niet zozeer hun
geloof als wel een ‘geloofssysteem’ dat voor
hen een bron van onredelijke angst was
geworden. Het oude (voor hen onveilige)
christelijke geloof werd immers omgeruild
voor een ander, bijvoorbeeld geloof in
een ideologie zoals het socialisme of een
ander -isme, of in de wetenschap, of in
de wereld van new age, enz. Gevoelsmatig
kun je dat vergelijken met iemand die
slachtoffer is geweest van incest in haar
gezin van oorsprong. De terreur en de
angst die gepaard gaan met deze situatie
zijn dermate, dat om een gezond leven te
leiden, die persoon bijna niet anders kan
dan haar ouders soms wel levenslang uit
de weg te gaan. Daarmee ontkent deze
persoon echter niet dat ze ouders heeft. Ze
zal op een of andere manier vervangouders
zoeken.
Gelukkig hoeft het in de context waarin
wij nu leven niet zo’n vaart meer te lopen.
Jonge christenen van nu worden (hopelijk)
niet meer opgevoed in een deprimerend
en repressief wereldbeeld. Integendeel: het
geloof wordt voorgesteld en beleefd als
een gemeenschapsgebeuren dat gericht is
op ‘hier en nu’ (en niet op een speculatief
‘hiernamaals’) waar ik warmte, liefde,
gastvrijheid en vriendschap ervaar, waar ik
mensen kan vertrouwen en waar ik veilig
ben, waar ik me gewaardeerd voel als een

Fatima 2008

Journeying as an Apostolic Body
Our response to this Grace of God.

D i t t we e de deel volgt op deel 1 van
d e vo r i g e GCL-berichten. Nu gaan
we d i e p e r in op de beleidsaspect e n , d e i nhoudelijke aanbevelingen
e n d e b e t ekenis er van voor onz e
V l a a m s e GCL.

1. GCL-Vlaanderen evalueerde zichzelf
Ook wij hebben ons voorbereid op Fatima
en wat evalueerwerk verricht over de laatste
5 jaar.
Tot volgende conclusies zijn we gekomen:
- De relatie met de jezuïeten is goed, té
goed. Voor begeleiding van groepen zijn

beminnenswaardig persoon. Vandaar dat
bepaalde standpunten van de ‘officiële kerk’
vaak als ‘ver van mijn bed’ ervaren worden
en steeds getoetst worden aan de concrete
ervaring binnen de eigen geloofskring. Deze
kring kan zijn: een GCL-groep, Taizé, een
kring in de parochie, een tijdschrift waarop
ik geabonneerd ben, en zoveel meer... Een
goed voorbeeld vind ik nog altijd de KAJ
die na de eerste wereldoorlog gesticht werd
door Jozef Cardijn (later kardinaal) met
de bedoeling om aan jonge arbeiders de
ervaring van zelfwaardering en vertrouwen
te geven. Maar de tijden veranderen, dat
wil zeggen ‘wij’ veranderen. En iedere tijd
heeft nood aan zijn eigen vormgeving.
Wat echter belangrijk is en als een rode
draad doorheen de geloofsbeleving vanaf
de oertijd tot nu herkenbaar is, dat is de
ervaring van een dragende grond die mij
overstijgt. En dit is iets anders dan durf
of heldenmoed. Dat is de basis voor mijn
verlangen. En wanneer dat verlangen wordt
geïmmobiliseerd in een beeld, dan weet ik
dat ik bezig ben met afgodendienst. God
is immers degene die onze angstbeelden
stuk slaat, hij is de mij overstijgende
grond van mijn bestaan. Dat wordt zeer
beeldrijk uitgedrukt in het verhaal in het
oude testament over Mozes die zijn volk
(soms tegen wil en dank) meesleurt uit
de terreur van de goddelijke farao, op
gezag van een onzichtbare God die zich
door hen laat vinden in een onzekere
zoektocht, gedurende meer dan een
mensenleven lang, doorheen de woestijn.
Hun verlangen heeft het gehaald op hun
angst. Dit verhaal werd verder verteld in
kleine gemeenschappen. Jezus behoorde
tot zulke gemeenschap. Ook bij hem heeft
zijn verlangen het gehaald op zijn angst.
En het verhaal gaat verder: Augustinus,
Franciscus, Mgr. Romero, Pater Damiaan
en zoveel bekende en onbekende anderen
waaronder ook ikzelf.
Jos Van Pelt
Jos Van Pelt werkt als psychotherapeut te Leuven
(jos.vanpelt@biw.kuleuven.be)

we nog sterk afhankelijk van jezuïeten
wegens hun ervaring in Geestelijke
Oefeningen en begeleiding. We
hebben nood aan gevormde leken. Het
werelddocument ‘relatie GCL-SJ werd
met de groepsverantwoordelijken en een
4-tal specialisten besproken. De resultaten
werden naar Rome doorgestuurd.
Omdat we tot voor kort financieel
afhankelijk waren van de jezuïeten en
dit niet gezond vonden, beslisten we
het tijdschrift te vervangen door de
GCL-berichten.

Geestelijke begeleider – psycholoog
Wat is hun taak?

Psychologen en psychiaters hebben
grotendeels de taak overgenomen van
wat men de ‘geestelijke begeleiding’
noemt. Ligt dat aan ‘de klant’, die andere
verwachtingen heeft, of ligt het aan de
‘dienstverlening’ die niet meer ‘up to
date’ is ? Het roept in elk geval vragen
op. Niettemin zou het verkeerd zijn deze
verschuiving te willen afremmen door
gewoon wat meer psychologie in te lassen
in de geestelijke begeleiding. Het gaat hier
immers niet om klanten af te snoepen.
Integendeel. De geestelijke begeleider
– ik spreek hier in die hoedanigheid - zal
meestal met wijsheid handelen, wanneer
hij in alle eenvoud zijn onmacht erkent
tegenover iemand die psychisch vastzit
of gestoord is, en hem of haar naar een
psycholoog of psychiater verwijst.
Hiermee bedoelen we niet dat men van de
geestelijke begeleider niet mag verwachten
dat hij met een goede dosis psychologisch
doorzicht zijn taak vervult, al was het maar
om op tijd in te zien dat een bepaalde
persoon psychisch niet heel evenwichtig
is. Evenmin bedoelen wij dat hij iemand
die een dergelijk onevenwicht vertoont
helemaal niet kan helpen.

onze wereld en in het hart van mensen als
de ‘vader van de leugen’. Mensen helpen
om dichter bij God te komen is derhalve
mensen helpen om voor Hem in hun
waarheid te staan, hen vrij maken van
de illusies die zij, en dat zijn wij allen, zo
gemakkelijk koesteren omtrent zichzelf.
Denk aan het gebed van de Farizeeër,
geheel opgesloten in zijn ideaal doch vals
zelfbeeld : “Ik dank u God omdat ik niet
ben zoals al die anderen …” (Lc 18, 11)
Mensen helpen om zichzelf voor ogen
te nemen zoals zij zijn, daar kom je niet
toe zonder een beetje mensenkennis,
zonder een stukje besef van hoe een
mens in elkaar zit, of van waaruit hij zus
of zo kan reageren op bepaalde situaties.
Jezus beschikte over deze mensenkennis
en wekte de bewondering op van zijn
leerlingen: “Hij kende hen allemaal, en
niemand hoefde Hem iets over de mens
te vertellen, want Hij wist zelf wat er in
een mens omgaat.”, zegt Johannes (Joh
2, 24-25). Om deze mensenkennis te
verwerven, kan de psychologie, of zelfs de
psychoanalyse, heel dienstig zijn. Denk
aan de verborgen mechanismen van de
menselijke psyche die Freud, en anderen
na hem, aan het licht hebben gebracht,
ook in verband met religiositeit.

Geestelijke begeleiding bestaat op de
eerste plaats hierin dat men mensen helpt
zó hun levensweg te gaan dat die weg
hen steeds dichter bij God brengt en hen
uiteindelijk in de liefdevolle armen van de
Vader laat belanden. Wij komen echter
niet zozeer tot God, wanneer wij moreel
‘in orde’ zijn, dan wanneer wij, met al onze
zwakheden en ons falen, in onze waarheid
staan. Waarheid omtrent onszelf, waarheid
omtrent onze situering in het leven, en
waarheid omtrent onze menselijke relaties.
Dit liet Jezus duidelijk horen aan de
Samaritaanse toen hij haar vroeg met haar
liefdesavonturen naar Hem toe te komen
(Joh 4, 23-24). De duivel daarentegen,
zo zegt Hij verder (Joh 8, 44), werkt in

‘Dienstig zijn, een kostbare dienst
bewijzen’, dat zijn de termen die de
psychologie op haar juiste plaats houden
binnen de begeleiding. Vertrek je echter
van, of ga je werken met psychologische
schema’s die je in het hoofd hebt, dan ga je
‘psychologiseren’. De persoon die je voor
je hebt vervaagt dan, en maakt plaats voor
een schema dat je op zijn werkbaarheid
gaat toetsen. Verleidelijk genoeg, zeker als
je daar knap in bent. Maar maak je geen
illusies: de persoon die voor je staat voelt
vrij vlug aan van waaruit je hem of haar
benadert: om de persoon zelf of als een
testcase.

- Vorming van leken en leiderschap
zijn twee punten waaraan we nog hard
moeten werken.

uiteenzetting waarvan we hopen dat
die nu verder in de groepen besproken
wordt.

- Onze financies zijn gezuiverd. Het
tijdschrift dat alles opslokte, is vervangen
door een nieuwsbrief, GCL-berichten. De
leden worden spiritueel niet in de steek
gelaten vermits er 2 degelijke ignatiaanse
tijdschriften de leemte opvangen:
Bezinningsblad en Cardoner.

- Op het vlak van zending blijven we
verdedigen dat ieder een persoonlijke
missie heeft in eigen omgeving (gezin,
parochie, werk).

- Onze identiteit werd bevraagd. Frieda
Boeykens gaf een gewaardeerde

Wonder genoeg, het gebeurt niet zelden

- Engagement en verbintenis binnen GCL
blijven gevoelige thema’s waar we nog
helemaal niet uit zijn.

dat diezelfde persoon zich daar goed
bij voelt. Dit heeft dan een andere
reden. Een verklaringssysteem kan
namelijk iemand ontlasten van een
verantwoordelijkheidsgevoel naar zichzelf
toe. Leg je iemand uit dat de reden voor
zijn gedrag naar anderen toe wellicht te
zoeken is in de wijze waarop zijn moeder
is omgegaan met haar zwangerschap of
wat haar toen is overkomen, dan verleg
je zijn aandacht naar buiten hem, en reik
je hem de mogelijkheid aan om, langs
schuldaantijgingen om, in het reine te
komen met zichzelf. Tot volwassenheid
komen in zijn omgaan met zichzelf en
met anderen, m.a.w. in zijn persoonlijke
waarheid staan, wordt hem daardoor
echter niet vergemakkelijkt.
Anderzijds is het zo dat psychologisch
doorzicht mij helpt om heel wat trekken en
gedragingen van mensen te ‘demoraliseren’,
door die op de eerste plaats terug te
brengen tot de psychische structuur van
de persoon die je voor je hebt. Dit maakt
me doorgaans veel milder.
In dezelfde zin gebeurt het wel eens dat,
wanneer ik iemand voor me heb die worstelt
met zichzelf of met de ondoorzichtelijkheid
van zijn eigen gedragingen, ik hem vraag
of hij zijn plaats ooit gevonden heeft
binnen het enneagram. Het kan inderdaad
iemand helpen wanneer hij in zichzelf een
bepaald type mens herkent en van daaruit
zijn gedragingen beter kan plaatsen. Zelf
weiger ik echter dat systeem te hanteren.
Hoe bekoorlijk het ook is, en hoeveel
begeleiders en begeleiden er ook uit halen,
het lijkt me dat, met het ondervangen van
de geestelijke begeleiding onder dergelijke
technieken –en dit gebeurt tegenwoordig
heel veel- men aan het essentiële riskeert
voorbij te gaan.
					
Wauthier de Mahieu s.j.
Wauthier is groepsbegeleider van de GCL-groepen
Aan de waterkant,Samuel en Emmaüs, en tevens
lid van de GCL-groep Voeten op de grond.

2. Fatima : een stap voorwaarts!
Vooreerst zijn er 5 hoopvolle tekens:
1) Trouw aan de richting die Naïrobi
wees.
2) Eenheid in verscheidenheid: het
verlangen om een beweging te zijn over alle
generaties heen met specifieke erkenning
van de eigenheid van elke generatie,
over alle sociale lagen van de bevolking
verspreid, en verder een erkenning van de
eigenheid van ieder continent. In Europa

GCL-berichten

data werkjaar 2008-09

maand: maart

7 febr.: Stuurgroep te Brussel

nr: 3

7 maart: Bijeenkomst groepsverantwoordelijken en –begeleiders te 		
Mechelen: Fatima

jaar: 2009

9 maart: Voorstellingsavond over GCL te Drongen
18 april: Stuurgroep te Brussel
28 mei: Kern van de stuurgroep te Drongen
20 juni: Stuurgroep te Brussel

Met God de bossen
in …

Wil je? En durf je het aan?
Het vraagt wel iets.
Het vraagt openheid,
openheid naar jezelf toe
en openheid naar God.
Hij wil je ontmoeten
in de stilte van je hart,
in de stilte van de bossen.
Je overvragen zal Hij niet.
Maar Hij wil ook niet
dat je onder je eigen maat blijft.
De maat van je diepste
je mooiste dromen.
Iemand met wat ervaring
zal je tijdens deze week van bezinning
en gebed begeleiden.
Een week bezinning en gebed midden
in de bossen van Saint-Hubert,
met als uitvalsbasis de abdij van
Hurtebise. Elkeen wordt ’s morgens
persoonlijk op weg gezet door zijn
of haar begeleid(st)er en trekt dan
de ganse dag, alleen met God – en
met zijn picknick – de natuur in. ’s
Avonds vertellen we aan elkaar wat
er die dag aan ons allemaal gebeurd
is.

(*) De kern van de stuurgroep bestaat uit Cecilia Vanneste, Pieter-Paul
Lembrechts S.J., Ann Sieuw en Luc Buffel
(**) De stuurgroep bestaat uit de kern en Rita Vandevyvere, Ivo Raskin,
Chantal Van Huffel en Philip Debruyne S.J.

Loyola
Een sportieve voettocht in een prachtig landschap,
elke dag een inleiding rond een thema dat je leven raakt,
stappen in leeftijdsgroepen van ongeveer 9 mensen,
af en toe stilvallen bij de wijdse landschappen,
genieten van ruimte en natuur,
samen bidden en vieren.
Een pelgrimstocht voor alleenstaanden of gehuwden tussen de 20 en 50
jaar, van 17 tot 30 juli. De tocht gaat van Loyola (Spaans Baskenland), waar
Ignatius geboren werd, naar Javier in Navarra, waar Franciscus Xaverius 500
jaar geleden het licht zag.
Diepe vriendschap ontstaat en het gevoel dat men weer nieuwe grond onder
de voeten heeft.
Data: van vrijdag 17 juli tot donderdag 30 juli 2009
Prijs : €450 (alles inbegrepen)

Data: van zondag 16 augustus om
16 u. tot zondag 23 augustus na de
middag 2009

Aantal deelnemers : 35

Prijs: €250 (€200 voor jongeren
die nog geen werk hebben)

Leo De Weerdt s.j.				
Korte Winkel 10 - 8000 Brugge		
Tel. : 050/47.00.33 of 050/47.00.20		
e-mail : leo.deweerdt@jesuits.net		

Aantal deelnemers: 20
Info en inschrijving:
Wauthier de Mahieu s.j., Korte
Winkel 10 – 8000 Brugge,
tel.: 050 / 47 00 23
e-mail : wdemahieu@jesuits.net

Info en inschrijving :

Renate Cauwels
Damaststraat 74 – 9030 Mariakerke
Tel. : 0496/47.69.62
email : renate.cauwels@belgacom.net

Even tussendoor…
✔ Geloven is een meervoud.
✔ Als je nooit iemand vertrouwt, vind
je ook nooit diegene die je kunt
vertrouwen.
✔ Op reis in Afrika vatte een missionaris
zijn levensmotto in de volgende zin:
“Act justly, love tenderly and walk
humbly with God”.
✔ Als je aan mensen vertelt dat er
miljarden sterren zijn, dan geloven
ze je. Als je vertelt dat een bank pas
geverfd is, moeten ze er eerst nog
eens aankomen om te zien of het
wel waar is.
✔ In de lente voel je - uit de wind - de
zomer in de zon maar herinnert de
schaduw nog aan de winter. Zonder
winter zou het verlangen naar lente
niet bestaan. Het is net zo met vasten
en Pasen.
Joost Van Heesvelde
Joost is lid van de GCL-groep Amar y servir.

Vakantie en verdieping met het gezin
Be n j i j e e n g e z i n d a t z i n vo l w i l g e l ove n ? Of b e n j e
e e n k o p p e l d a t d e n k t a a n e e n g e z i n ? Of b e n j e a l l e e ns t a a n d m e t k i n d e re n ? En b e n j e o p zo e k n a a r e va n g el i s c h e i n s p i ra t i e ?
Enkele initiatieven die interessant zijn:
- De vormingsdienst CCV in het bisdom Gent werkte samen met
de abdij van Orval een uniek zomeraanbod uit. Van 17 juli tot
22 juli 2009 zet de abdij van Orval haar deuren open om tijd te
maken voor bezinning, geloofsverdieping en ontspanning.
Meer info op www.gezinvolgeloven.be
- De dienst gezinspastoraal van het bisdom Brugge organiseert
bezinningsdagen in Ermeton (omgeving Dinant). Van 18 juli 21 juli 2009 zijn gezinnen met kinderen tot 12 jaar daar welkom
bij de gemeenschap van zusters Benedictinessen.

gebed
God van alle leven,
Wij komen tot U met alles wat we zijn en
wie we zijn,
met alles wat ons leven kleur geeft of
zwart kan maken,
met ons teveel en onze tekorten.
En we bidden: raak ons aan,
trek ons mee, beweeg ons,
zet ons op uw weg naar binnen,
naar echtheid en waarachtigheid,
naar zachtheid en vrijgevigheid,
naar eenvoud en solidariteit.
Laat ons proeven van uw overvloed.
Amen.

Meer info bij tine.deleeuw@skynet.be (tel. 051/26.56.13)
- Gezinnen en alleenstaanden zijn welkom om op vakantie te gaan
met de groep Samen in vreugde. Van 14 juli tot 18 juli 2009 in
Grand-Halleux (provincie Luxemburg).
Meer info via www.sameninvreugde.be

EUROPESE VERGADERING VAN GCL IN ALICANTE
van 28 tot 31 mei 2009 / Getuigenis
1. Wat zou het worden?
Op Pasen heb ik mij via e-mail kandidaat gesteld
om erbij te zijn. Binnen de 5 minuten had ik een
enthousiaste reactie van Ann Sieuw. “Ja, Geert,
dat is echt tof dat we er samen naar toe kunnen
gaan!”.
Mijn verwachtingen waren groot: heel veel
mensen ontmoeten die “begeesterd zijn van
GCL”, inzichten opdoen over hoe men in
andere regio’s GCL concreet maakt, en … ik was
nieuwsgierig naar de invulling van GCL als een
apostolische en profetische gemeenschap.
Er zou ook een nieuw euroteam worden verkozen:
hoe zou dat verlopen?
2. Welke sfeer heb ik in Alicante beleefd?
Tijdens onze vliegtuigreis zoemden Ann en ik
in op de huidige context. Het wereldcongres
van Fatima in 2008 had 9 werkterreinen naar
voor geschoven: apostolische gemeenschap,
lidmaatschap, verbintenis en engagement,
vorming, leiderschap, geestelijke oefeningen,
netwerken, samenwerking met SJ en de financiële
verantwoordelijkheid. Verder was er de toespraak
van pater Generaal Adolfo Nicolàs over de
profetische gemeenschap.
En dan in Alicante op donderdagavond: “Hallo,
wees welkom! - Wie ben jij?”
Op vrijdag werd het me duidelijk. We waren
met een 60-tal personen uit 18 landen. In de
voltallige zittingen was het Engels onze hoofdtaal.
Waar nodig werd er vertaald. In de contacten
tussendoor en tijdens de maaltijden was er ruimte
voor ontmoeting … in de taal die het best lukte.
Deze eerste werkdag van de vergadering bracht
me in een “Waaaaw-gevoel!” Elke delegatie
en het euroteam vertelden over de vruchten
van de voorbije 5 jaren en over de behoeften,
de hoop en de wensen voor de toekomst. Wat
een enthousiasme! Zoveel zoeken, realisaties,
inzet, mogelijkheden en begeestering! Ook
de beperkingen werden benoemd zowel in de
nationale werking als in de samenwerking met
het euroteam.
Er

rezen

vragen

over

de

Europese

samenwerkingsregels en de rol van het euroteam.
Dit wordt een aandachtspunt voor de komende
werkingsperiode.

Ik heb heel wat diepmenselijke, gelovige en
hoopvolle mensen ontmoet. Er was een grote
openheid en luisterbereidheid.

Op zaterdag werd het hoofdthema “GCL als
een apostolische en profetische gemeenschap”
kernachtig verhelderd door Alberto Brito s.j.,
kerkelijk assistent voor de wereld GCL (tot
februari 2010).

Ik heb een mooi inzicht gekregen over wat er bij
GCL in Europa leeft en in welke richting men
wil evolueren.

In kleine groepjes, wat de betrokkenheid en de
kennismaking stimuleerde, werden – telkens
over een ander thema – de behoeften en enkele
voorstellen geformuleerd. Dit gebeurde buiten
in de schaduw van enkele palmbomen. Wat een
concentratie, creativiteit en energie!
✔ Stilte, bezinning, gebed en eucharistie.
Elke dag startte met een ingetogen
ochtendbezinning. We hadden in dit
Pinksterweekend drie eucharistievieringen,
waarvan één met de plaatselijke Spaanse GCLgemeenschap. Er waren geregeld momenten van
stilte en gebed.
Gods Geest was voelbaar aan het werk!
✔ Verkiezing van het nieuwe euroteam.
Tot nog toe hadden van de 22 genomineerde
kandidaten slechts 2 mensen “ja” gezegd. Voor
een euroteam zijn er echter 4 mensen nodig. Er
was een zekere spanning voelbaar….hoe moet
het nu verder??
De sfeer, de onderscheiding, de gemeenschap
en de werking van de Geest brachten ons op
zaterdagavond drie bijkomende kandidaturen,
een klein wonder. Er rees nieuwe hoop, en
zendingskracht!
Op pinksterzondag werd in stilte en concentratie
het nieuwe euroteam verkozen. Het werd in de
sloteucharistie door de voltallige vergadering
gezegend en gezonden. Kracht, hoop en vreugde
waren ons deel!

Een Europese samenwerking geeft kracht
en begeestering. Diversiteit is onze rijkdom.
Enthousiasme. Je voelt je een deel van een
groter geheel. Het is steun geven en ontvangen.
Getuigenissen klinken uitdagend. Inzet werkt
aanstekelijk. Bemoediging geeft hoop en kracht.
4. Wat kan GCL Vlaanderen hiermee
aanvangen?
Vanuit mijn aanvoelen, daags na de vergadering,
is de uitdaging de specificiteit van GCL verder
ontdekken en beleven. Het betekent een
versteviging van onze identiteit en lidmaatschap.
De THEMA’S die binnen onze 3
hoofdcomponenten onze aandacht vragen zijn:
- De ignatiaanse spiritualiteit: gebed, geestelijke
oefeningen en DSSE (onderscheiding, zending,
ondersteuning en evaluatie).
- Wij zijn een apostolische en profetische
gemeenschap: gebed, viering en dienst aan de
Kerk.
- Zending: engagement als lid van GCL is
getuigend en dienstbaar in het leven staan, in
navolging van Jezus.
De sleutelwoorden van onze actie: begeestering,
samenwerking en opleiding.
Een enthousiaste GCL’er,
Geert Dutry
Geert is groepsverantwoordelijke van de GCLgroep Samuel.

3. Wat neem ik mee naar Vlaanderen?
Eerst en vooral een grote dankbaarheid tegenover
Ann, die mij heeft begeleid.
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Voor(zitters)woordje
Willen we ten volle Pinksteren beleven, dan
kunnen we niet zonder het vuur: het vuur
dat we brandend willen blijven houden,
maakt van ons hoopvolle mensen. En net
daar zie ik het verband met Pasen. Op de
Paasdriedaagse in Drongen hoorde ik een
zin die nog lang bleef nazinderen: ‘Contra
spem in spem credidit’ (Tegen alle hoop in
vertrouwde hij op de hoop).
En wij, verkondigen wij een God van vuur en
hoop? Laten wij de Geest werken? En hoe zien
we dan de band met de Kerk? Hoe dragen wij
de Kerk in ons hart?
Deze GCL-berichten neemt ons mee in
verkondiging en kerkopbouw, ignatiaans
getint. Hoe kunnen wij die verkondiging en
kerkopbouw beleven?
Ook ervaringen van anderen kunnen onze
blik verruimen. Wanneer jongeren op een
boeiende manier begeleid worden, kunnen
we er veel van leren.
Voor GCL bracht de Europese bijeenkomst
in Alicante kracht en begeestering, wat wil
je, deze bijeenkomst vond plaats tijdens het
Pinksterweekend…
De zomer staat voor de deur. Het vuur van de
zon zal ons opnieuw verwarmen, willen we
afspreken dat we het vuur van de Geest ook
toelaten?

Mijn hoge verwachtingen zijn meer dan ingelost.
Cecilia Vanneste, voorzitter Vlaamse GCL
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Verkondiging en kerkopbouw
in het spoor van Ignatius
Bi j d e Bro n d a g 2 0 0 9 i n d e Ou d e Ab d i j i n Drongen met als thema
‘ Li e f d e m a a k t c re a t i e f ’ k re g e n e e n a a n t a l G CL-ers de vraag voorgelegd:
h o e i n s p i re e r t d e i g n a t i a a n s e s p i r i t u a l i t e i t jou in je beroepssituatie? Ik
w a s d a a r b i j ve e l e e r e e n b u i t e n b e e n t j e , o m d at mijn beroep zich in de
Ke rk z e l f s i t u e e r t : i n ‘ve rk o n d i g i n g e n k e rk opbouw’. Ik doe hieronder
d u s ve r s l a g va n e n k e l e ove r we g i n g e n b i j d e z e vraag: waar bepaalt mijn
i g n a t i a a n s e a c h t e r g ro n d m i j n a a n p a k i n ve rkondiging en kerkopbouw,
h o e h o o p i k m i n s t e n s i n h e t s p o o r va n Ig n a t ius te werken?

1. Roeping als ignatiaanse bakvorm
Het verhaal van de ‘rijke jongeling’ wordt
wel vaker geassocieerd met de ignatiaanse
spiritualiteit, wellicht omdat de notie
‘roeping’ er zo centraal staat. Ik lees het
graag in eenheid met wat er net boven staat
over ‘worden als kinderen’ (Mc 10,13-22).
Ignatius heeft vertrouwvol zijn leven in
Gods handen gelegd, hij liet zich roepen
en leiden als een kind door zijn liefdevolle
Vader. Op weg gaan aan de hand van de
Vader - ingaan op een roepstem - was de
essentie van zijn ‘pelgrim’ zijn. En dat was
precies wat de rijke jongeling niet kon.
Die wilde wel goed zijn, maar niet zichzelf
uit handen geven. Hij kwam niet tot
navolging van Degene die hem riep. Hij
ging terneergeslagen weg…

De persoonlijke relatie tot de verrezen Heer
die met ons op weg wil gaan, is voor mij
het kernthema van alle verkondiging en
kerkopbouw. Dat kan een evidentie lijken,

maar het vertaalt zich helaas niet altijd in de
pastorale aanpak in onze kerkgemeenschap.
Er vallen in dit perspectief bvb. kritische
vragen te stellen bij de wijze waarop wij
de initiatiesacramenten (doopsel, eerste
communie, vormsel) blijven toedienen
zonder voldoende aandacht voor die
relatie. Ook het huwelijk en de kerkelijke
begrafenis lijden soms onder een pastoraal
zonder voldoende uitnodiging. Een
ignatiaanse intuïtie zegt mij dan: zo bouw
je de Kerk echt niet op… De remedie is niet
zomaar een verstrengen naar de betreffende
mensen toe, maar als verkondigers en
kerkopbouwers zelf meer ‘in de christelijke
roeping gaan staan’, en deze trachten
te delen met wie wij ontmoeten. En dat
gebeurt ook door structuren geleidelijk
om te vormen. Ik denk dat wij vanuit onze
ignatiaanse inspiratie hier een bijdrage
kunnen leveren op de plaatsen waar we
meewerken in de Kerk.

2. De ignatiaanse bakvorm in de overgangssituatie van onze Kerkgemeenschap
Ik voel mij in het bovenstaande erg gesteund
door de wijze waarop de bisschoppen van
België de noodzakelijke vernieuwing van
verkondiging en kerkopbouw hebben
omschreven in hun belangrijke brief
‘Volwassen worden in geloof ’ (2006). Zij
vertrekken van een beroemde uitspraak
van Tertullianus (eind 2de eeuw): ‘Je wordt
niet als christen geboren, je wordt het’. Je
wordt christen als God je aanspreekt - of
roept. Ik volsta hier met vier citaten uit die
brief, die voor zich spreken. Ik denk dat de
ignatiaanse inspiratie met haar bakvorm
van de roeping mij helpt om te begrijpen
wat de bisschoppen hier bedoelen, en er
mee naartoe te werken:
- “Vandaag is de situatie anders dan
vroeger. Dat biedt nieuwe mogelijkheden.
Geloven in God die zich persoonlijk heeft
te kennen gegeven; zijn leven richten naar
Jezus die zijn verlossingswerk verderzet in
de Kerk en leven volgens het evangelie: is
dat zo vanzelfsprekend? Kan het verlies
van die vanzelfsprekendheid geen genade
zijn voor het geloof? Is het geen kans
om opnieuw de vreemdheid en dus ook
de nieuwheid van het christendom te
ontdekken? En te ontdekken hoe het
ten langen laatste altijd een persoonlijke
en vrije keuze is, ja ten diepste toe een
persoonlijk antwoord op Gods woord
dat het hart van een mens geraakt heeft?”
(nr. 9)

- “De eigenlijke overgave van het geloof
doe je nooit op eigen krachten alleen.
Eer je tot het geloof komt, is er eerst
iets anders gebeurd, is er met jou iets
gebeurd, is je iets overkomen: je bent
geraakt door God en door zijn Woord.
Daar ligt de oorsprong van het geloof:
in de ontmoeting met God en met zijn
Woord, in de ontmoeting met Christus.
Het is de Geest die het hart van de mens
ontvankelijk maakt voor God.” (nr. 17)
- “Natuurlijk hebben de meesten van
ons geen dergelijke bekeringservaring
gehad. Wij zijn niet zo tot geloof
gekomen. We zijn gelovigen ‘uit traditie’
in de letterlijke en positieve zin van het
woord: het is ons geleerd, overgeleverd.
Maar dat belet niet dat we iets kunnen
ervaren van wat hierboven is gezegd. Iets
van zo’n persoonlijke Godsontmoeting
of Christuservaring moet ons zijn
overkomen. Zonder deze geloofservaring,
zonder die mystieke kern van het
christendom, blijven we uiteindelijk
vreemd aan zijn diepste intentie en
inhoud.” (nr. 21)
- “Precies omdat de vanzelfsprekende
religieuze socialisatie veel kleiner is
geworden, moet het accent wel gelegd
worden op het geloof als een persoonlijke
en gefundeerde keuze. De toekomst van
de Kerk hangt af van mensen die God
in hun leven hebben ontdekt, Christus

hebben ontmoet en voor wie het evangelie
een woord van leven is geworden.” (nr.
36)
Ik voeg hier graag nog één citaat toe, uit
een conferentie van mgr. De Kesel over
roeping:
“Er zijn verschillende redenen aan te geven
voor de roepingencrisis: secularisatie en
seculier levensgevoel; crisis van de kerk en
vermindering van het aantal christenen;
marginalisering van de religie. Het is
niet de bedoeling hier op in te gaan. Ik
wil alleen de aandacht vestigen op het
volgende fenomeen of mentaliteit binnen
de kerk: het wegdeemsteren van ‘roeping’
binnen de religieuze ervaring. (…) Ik denk
dat daar onze onmacht ligt vandaag. Niet
om roepingen te zien als een kwestie van
personeelsbeleid. Vanuit die kant worden
wel oplossingen geformuleerd en is er
trouwens groot onbegrip waarom de kerk
er niet op ingaat. Het gaat om een andere
onmacht: dat God mij roept, persoonlijk,
omdat hij in mij geïnteresseerd is, met
mij leven en lot wil delen, en dat hij langs
mij een teken zoekt om zijn aanwezigheid
en zijn liefde aan de mensen bekend te
maken. Zoals er een Godsverduistering
en Godsvervaging is, zo is er ook een
roepingen-verduistering en vervaging.
De roepingencrisis is de crisis van de
kerk zelf: het zich niet meer ‘geroepen en
uitverkoren’ weten.”

3. De ignatiaanse methoden
Het christendom gaat over relatie,
ontmoeting, roeping… De ignatiaanse
traditie reikt echter ook middelen aan om
daaraan te bouwen. Een eerste en wellicht
belangrijkste is het bidden met de Schrift.
Vandaag is er in de Kerk veel te doen over
lectio divina of ‘goddelijke lezing’. Met
deze heel oude term wordt in ruimste zin
bedoeld de Schrift zo te lezen dat God er
persoonlijk tot mij spreekt. Alle pausen sinds
het Tweede Vaticaans Concilie hebben de

gelovigen daartoe opgeroepen. Het lopende
jaarthema van onze Vlaamse Kerk luidt
‘God ontmoeten in zijn Woord’ en gaat ook
hierover. Onze bisschoppen beschouwen dit
als het fundament bij het bovenvermelde
‘Volwassen worden in geloof ’. Het hoeft
geen betoog dat de meditatie met de
Schrift in de leerschool van Ignatius en ons
samen bidden met de Schrift in de GCLgroepen, ons kunnen inspireren om ook in
de parochie, de school, … deze wijze van

4. Ignatius’ sacramentele visie op de Kerk
Als laatste noem ik de Kerk zelf. Door
allerlei problemen en toestanden in de
lokale en universele Kerk bestaat soms de
neiging om de opbouw van het rijk Gods
(het christendom) en van de Kerk enigszins
uit elkaar te leggen. Ignatius leert mij in alle
duidelijkheid helemaal voor het rijk Gods
te gaan… in de Kerk die als een sacrament
de Heer aanwezig stelt. Ignatius laat geen
enkele afstand tussen de Schepper loven
(GO 23: ‘de mens is geschapen om God onze

Heer te loven…’), de Heer navolgen (hij
stichtte het Gezelschap van Jezus), en zich
ten dienste stellen van de Kerkgemeenschap
(heel concreet toen: van de paus). Op
momenten waarop de Kerk mij weinig lijkt
te inspireren, inspireert Ignatius mij om als
kind van de Vader mij ook kind te weten
van “onze heilige moeder, de Kerk”. Juist
binnen de Kerk kan je dan ook vrijmoedig
‘het voorlaatste woord’ vragen.		
		

Jongeren en bijbel: een boeiend avontuur
Wa n n e e r w i j b i j vo l w a s s e n e n ve r t e l l e n ove r j o n g e re n e n b i j b e l , d a n b e g i n n e n we altijd met twee duidelijke
u i t s p ra k e n . We z e g g e n t e n e e r s t e : ‘ h e t i s t e d o e n’ e n t e n t we e d e : ‘ h e t i s m e e r d a n wenselijk’. Daar mee dr ukken
we o o k h e t b e l a n g u i t o m d a a r s a m e n m e t j o n g e re n b e g e l e i d e r s ove r n a t e d e n k e n en om het te proberen.
‘De kerk van de toekomst zal een biddende
kerk moeten zijn, of ze zal ten onder gaan’,
is wel een uitspraak die voor mij heel
bepalend is voor het werk dat we proberen
te doen in de jeugddienst van het bisdom.
Jongeren brengen tot een levende relatie
met God, met Christus, is de diepere
ondergrond bij alles wat we proberen te
doen. En waar kan die relatie juist meer
persoonlijk verdiept worden dan bij het
luisteren naar de schrift en het vieren van
liturgie.
Meer en meer merken we (en dit wordt ons
bevestigd door b.v. godsdienstleerkrachten
of catechisten) dat jongeren de bijbelse
verhalen niet kennen. Jezus als de goede
herder opent bij hen niet automatisch een
heel verhaal over schapen, behoren tot
een kudde, verloren lopen en gevonden
worden. Jongeren weten vaak niet hoe
het kerstverhaal nu eigenlijk in de bijbel
verteld wordt. Ze kennen niet het verhaal
van Abraham die als pelgrim op Gods
woord vertrekt naar een onbekende
toekomst. Daarom is het belangrijk dat
wij die verhalen vertellen. Zo proberen
we in de liturgische momenten altijd een
Bijbelverhaal centraal te stellen. In een
eucharistie is een stevige, inspirerende
homilie voor velen een spirituele bron
voor de rest van de week.

Voor onze Jokri-jongeren (Jokri staat
voor Jonge Kristenen) van 12 tot 18,
kiezen we elk jaar een Bijbelverhaal als
thema en leidraad voor een hele werkmap.
Aan de begeleiders om met het verhaal
te werken, met de spelvormen die een
aspect van dit verhaal oplichten, met
de liederen en gebedssuggesties. Het
verhaal van Pinksteren was vorig jaar de
inspiratie tot ‘Lopend vuur’ en dit jaar is
de veelzeggende titel: ‘Weg van God’, met
het verhaal van Jacob, die ’s nachts vecht
met een engel. Onlangs gingen we naar
het Bijbelmuseum in Nijmegen, waar we
7 figuranten (bijbelse figuren waaronder
ikzelf als blinde Bartimeus) hun verhaal
lieten doen. De jongeren moesten dan
nagaan of het verhaal klopt met wat de
bijbel hen vertelt. Zo zijn spel en verhaal
met elkaar verweven tot een boeiende
uitdaging! Onderweg moesten ze oppassen
voor de tollenaar die van hen geld kon
aftroggelen. Maar ook voor mezelf was het
een ervaring die indruk maakte: je helemaal
inleven in een rol en dan in eenvoudige
woorden vertellen wat er jou overkomen is
bij de ontmoeting met Jezus.
De kans bestaat dat jongeren niet altijd
een gemeenschap zullen vinden die hen
helpt hun geloof te voeden en te beleven.
En zoals kardinaal Danneels bij de

Europese Taizé-ontmoeting verwoordde:
‘Een alleenstaande christen is in gevaar.
Want geloven kun je niet alleen.’ Hoe
deugddoend is het niet om plekken te
vinden waar christenen elkaar ontmoeten
rond Zijn woord, zoals in Taizé of op
Wereldjongerendagen!
Met studenten proberen we wel eens een
schrijfgesprek, waarbij een Bijbelverhaal
op een blad wordt doorgegeven. Ze
kunnen dan commentaar schrijven bij
de tekst of bij het commentaar van de
andere studenten. Daar voel je aan dat ze
elementen uit de tekst oplichten die voor
een ander niet belangrijk lijken. Je merkt
ook dat ze niet altijd de essentie vinden
die jij als begeleider wil laten ontdekken.
Soms zitten ze met hun commentaar op
een verkeerd spoor, maar dat ze die ruimte
krijgen is juist de nodige ruimte om het
Woord te laten groeien, om God te laten
spreken. Want het belangrijkste is niet
de theologische betekenis van teksten en
woorden, maar Gods woord voor hen
persoonlijk op dit moment. Dat is de echte
bron van leven die ze samen geleidelijk aan
kunnen ontdekken.
Renate Cauwels
Renate is vormingsmedewerker aan de dienst
jongerenpastoraal IJD Gent.

bidden binnen te brengen.
Andere mogelijke ignatiaanse bijdragen
in verkondiging en kerkopbouw zijn
zeker geloofsvorming, begeleiding van
personen, en keuzes (helpen) maken in
een onderscheidende liefde. Dat laatste vat
eigenlijk veel samen. Er is heel veel liefde
voor Gods zaak in onze Kerk, maar ook
grote nood aan onderscheiding waar het op
aan komt in de kerkopbouw.

St i j n Va n d e n B o s s c h e		
St i j n i s a l g e m e e n s e c re t a r i s bij de I nterd i o ce s a n e Co m m i s s i e vo o r Catechese te
B r u s s e l e n wo o nt m e t z i j n gezin in de
O u d e Ab d i j te D ro n g e n .

‘Luisteren naar Gods Woord.’ Dat kreeg
voor mij vooral meer concreet gestalte
in het ‘Samuel’-project. Ongeveer acht
maanden lang elke dag een half uur bidden
met de Bijbel. Dit werd gecombineerd
met maandelijkse groepsbijeenkomsten
en met ondersteuning van een individuele
begeleider. Ik leerde er de ‘Lectio Divina’
kennen: door het lezen en overwegen
van een bijbeltekst proberen om deze op
mijn leven te leggen. Wat wil God mij
vertellen met deze tekst? Wat betekent dat
voor mij persoonlijk? Door dit elke dag te
doen (of toch te proberen) midden in de
drukte van het alledaagse leven gebeurde
er iets met mij. Ik nam de tijd om al wat
er in mijn leven gebeurde in het teken van
mijn geloof een plaats te geven. Ik kreeg
ook de kans belangrijke zaken van minder
belangrijke te onderscheiden. De Bijbel als
boek ontvouwde zich op een heel andere

manier. Teksten uit het Nieuwe Testament
die ik al van kindsbeen af kende, kregen
toch weer een andere betekenis. Bepaalde
Bijbelteksten werden echt heel belangrijk
omdat ze voor mij een diepere betekenis
kregen. Dat was natuurlijk niet zo evident.
Heel vaak lijkt dat gebed een zinloze
bedoening. Je ‘voelt’ er niets bij. De tekst
spreekt niet aan. Je vraagt je af wat de zin
is van het gebed. Af en toe ook lukt het
gewoonweg niet om er tijd voor te maken.
Dan probeerde ik toch om nog even de
tekst te lezen vlak voor het slapengaan
en er toch nog eventjes een moment tijd
voor te maken. Na die acht maanden is
mijn persoonlijk gebed wel wat op een
lager pitje geraakt. Ik heb daar een tijd
mee geworsteld. De ondersteuning van de
groep viel weg. Het project zelf stopte en ik
beleefde een periode van minder motivatie.
Sinds een tweetal jaar kom ik opnieuw

samen met een andere groep waar we tijd
maken voor persoonlijk gebed en nu slaag
ik er weer in om af en toe met de Schrift
te bidden. Het is en blijft voor mij een
streefdoel om daar tijd voor te maken.
Pieter Deforche
Pieter is vormingsmedewerker.
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GCL-dag op 20 september 2009
Juni betekent voor veel GCL-groepen het einde van het werkjaar. We hopen
dat je tevreden kan terugblikken. Maar we blikken ook al vooruit naar het
nieuwe werkjaar dat start in september.
De GCL-stuurgroep organiseert een GCL-dag op zondag 20 september 2009:
we gaan op weg met ‘Het verhaal van de pelgrim’, Nikolaas Sintobin s.j. zal
ons daarin begeleiden.
Verder op het programma staan een uitwisseling, ontmoeting met andere
groepen, een ontspanningsactiviteit. Later volgt nog meer info daarover.

Met God de bossen
in …

Wil je? En durf je het aan?
Het vraagt wel iets.
Het vraagt openheid,
openheid naar jezelf toe
en openheid naar God.
Hij wil je ontmoeten
in de stilte van je hart,
in de stilte van de bossen.
Je overvragen zal Hij niet.
Maar Hij wil ook niet
dat je onder je eigen maat blijft.
De maat van je diepste
je mooiste dromen.
Iemand met wat ervaring
zal je tijdens deze week van bezinning
en gebed begeleiden.

Plan het nu al in jullie jaarprogramma voor 2009-2010! Maak er een
groepsbijeenkomst van!

Lidgeld voor GCL-jaar 2009-2010
Zoals ieder jaar vragen we ook dit jaar aan iedereen om zijn steentje bij te
dragen in de werkingskosten van onze Vlaamse GCL.
Ook dit jaar vragen we aan de groepsverantwoordelijken – zij krijgen daarvoor
nog een afzonderlijke brief – om het lidgeld van de leden (€25 per persoon)
van de GCL-groep te verzamelen en ons door te storten, waarbij ze ons ook
een up to date lijst van de leden van hun groep bezorgen. We hopen op deze
manier een sluitend zicht te krijgen op ons ledenbestand en op de betaling van
de lidgelden.

Een week bezinning en gebed midden
in de bossen van Saint-Hubert,
met als uitvalsbasis de abdij van
Hurtebise. Elkeen wordt ’s morgens
persoonlijk op weg gezet door zijn
of haar begeleid(st)er en trekt dan
de ganse dag, alleen met God – en
met zijn picknick – de natuur in. ’s
Avonds vertellen we aan elkaar wat
er die dag aan ons allemaal gebeurd
is.

Vakantie en verdieping met het gezin

Data: van zondag 16 augustus om
16 u. tot zondag 23 augustus na de
middag 2009

- De vormingsdienst CCV in het bisdom Gent werkte samen met de abdij van
Orval een uniek zomeraanbod uit. Van 17 juli tot 22 juli 2009 zet de abdij van
Orval haar deuren open om tijd te maken voor bezinning, geloofsverdieping
en ontspanning.
Meer info op www.gezinvolgeloven.be

Prijs: €250 (€200 voor jongeren
die nog geen werk hebben)
Aantal deelnemers: 20
Info en inschrijving:
Wauthier de Mahieu s.j., Korte
Winkel 10 – 8000 Brugge,
tel.: 050 / 47 00 23
e-mail : wdemahieu@jesuits.net

Ben jij een gezin dat zinvol wil geloven? Of ben je een koppel dat denkt
aan een gezin? Of ben je alleenstaand met kinderen? En ben je op zoek naar
evangelische inspiratie?
Enkele initiatieven die interessant zijn:

- De dienst gezinspastoraal van het bisdom Brugge organiseert bezinningsdagen
in Ermeton (omgeving Dinant). Van 18 juli - 21 juli 2009 zijn gezinnen
met kinderen tot 12 jaar daar welkom bij de gemeenschap van zusters
Benedictinessen.
Meer info bij tine.deleeuw@skynet.be (tel. 051/26.56.13)
- Gezinnen en alleenstaanden zijn welkom om op vakantie te gaan met de groep
Samen in vreugde. Van 14 juli tot 18 juli 2009 in Grand-Halleux (provincie
Luxemburg). Meer info via www.sameninvreugde.be

gebed
Wie oren heeft om te horen
moet goed luisteren… Mc 4,23

“Vake, moeke,
je luistert niet naar mij…”
Als ouder zal je deze verwijtende
opmerking uit een kindermond wel
herkennen.
Wanneer je ze te horen krijgt,
besef je, telkens opnieuw,
hoe moeilijk écht luisteren wel is.
Heer God,
U roept me elke dag.
Doorheen het geroezemoes
van het dagelijks leven
probeert U mijn hardhorigheid
te doorbreken.
Blijf tot me spreken
en laat me niet gerust.

1 +1 = 3

Familie waar ik meer in zie

Familiedag op zondag 18.10.2009 in de Oude Abdij van
Kortenberg
IDGP en de diocesane diensten gezinspastoraal organiseren
deze interdiocesane familiedag, met medewerking van
gezinsbewegingen en organisaties met een aanbod rond
relatieverdieping, geloof en leven.
Meer info bij ivo.raskin@accenture.com (of 016/68.01.51).
De folder over deze familiedag vind je ook op onze website
www.gclvlaanderen.be.

Loyola

Nam je al eens een kijkje?

Een sportieve voettocht in een prachtig landschap,
elke dag een inleiding rond een thema dat je leven raakt,
stappen in leeftijdsgroepen van ongeveer 9 mensen,
af en toe stilvallen bij de wijdse landschappen,
genieten van ruimte en natuur,
samen bidden en vieren.

Je vindt er informatie over onze Vlaamse GCLwerking, over de internationale werking, links
naar andere websites enz.
Maar…een website kan pas echt werken als we
er allen aan meewerken. We zijn dus nog op
zoek naar GCL-ers die

Een pelgrimstocht voor alleenstaanden of gehuwden tussen de 20
en 50 jaar, van 17 tot 30 juli. De tocht gaat van Loyola (Spaans
Baskenland), waar Ignatius geboren werd, naar Javier in Navarra,
waar Franciscus Xaverius 500 jaar geleden het licht zag.

www.gclvlaanderen.be

- een goed boek lazen en iets willen schrijven
daarover: wat heeft je geraakt in dit boek?
- een leuke anekdote hebben over hun groep
- willen meedelen waarmee ze in hun groep
bezig zijn geweest
- weet hebben van een interessante activiteit en
die willen meedelen
- enz…enz…
Alle schrijfsels zijn welkom op
gcl.vlaanderen@telenet.be.
Graag zouden we weten waar onze GCLgroepen samenkomen.
Kunnen jullie jullie lokatie laten weten op
gcl.vlaanderen@telenet.be? We zullen geen
namen van leden opnemen op de website, wel
de namen van de groepen en de plaats waar ze
samenkomen.

Diepe vriendschap ontstaat en het gevoel dat men weer nieuwe
grond onder de voeten heeft.
Data: van vrijdag 17 juli tot donderdag 30 juli 2009
Prijs : €450 (alles inbegrepen)
Aantal deelnemers : 35
Info en inschrijving :
Leo De Weerdt s.j.				
Korte Winkel 10 - 8000 Brugge		
Tel. : 050/47.00.33 of 050/47.00.20		
e-mail : leo.deweerdt@jesuits.net		
Renate Cauwels
Damaststraat 74 – 9030 Mariakerke
Tel. : 0496/47.69.62
email : renate.cauwels@belgacom.net
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Voor(zitters)woordje

De
voorbije
maanden
waren
vakantiemaanden, toch zal GCL niet stil.
We dienden verscheidene zaken voor te
bereiden: een voorstellingsavond over GCL,
de deelname aan de familiedag van het IDGP
te Kortenberg, de GCL-dag,…
We zijn het nieuwe GCL-jaar opnieuw gestart
met een GCL-dag. Een uitgewerkte input over
het leven van Ignatius van Loyola deed ons
nadenken over de ‘GCL-cultuur’.
Met GCL-berichten willen we blijven stil
staan bij die ‘cultuur’. Vandaag worden we
meegenomen in het verleden om het heden
te begrijpen. In de opeenvolgende GCLberichten belichten we het heden (maart), de
terugblik (dec.) en de toekomst (juni).
Nieuw deze jaargang is ‘De moeite waard!’,
waarin we op zoek gaan naar wat ons meer
verdieping kan geven in het dagelijkse leven.
Dat GCL ook meer en meer opgaat in het
IgnAN, het ignatiaans Apostolisch Netwerk,
en probeert verbanden te leggen met de
andere IgnAN-leden*, zal ook in de GCLberichten duidelijk worden.
Het nieuwe GCL-jaar brengt terug volop
uitdagingen: nieuwe leden dienen zich aan bij
GCL, we zoeken groepen waarbij kan worden
aangesloten, laat het dus weten indien er nog
plaats is in je groep.
Ik wens jullie een vruchtbaar en deugddoend
GCL-jaar toe!
Cecilia Vanneste, voorzitter Vlaamse GCL
*IgnAN-leden zijn:
Animator van de sector spiritualiteit, Cardoner,
Cebeco, Coördinatiegroep begeleiders van
de Geestelijk Oefeningen, Dondeynehuis en
Lerkeveld, Federatie van oud-leerlingenbonden
van de Vlaamse jezuïetencolleges, GCL, Jesuit
Refugee Service Belgium, Kerk en Wereld,
Loyola pelgrimstocht en Met God de bossen in,
Missieprocuur, Oude Abdij Drongen, Pastorale
dienst Universiteit Antwerpen, Project Ignatiana
en Jesuitica aan de faculteit Godgeleerdheid
KULeuven, Ruusbroecgenootschap, Streven,
UCSIA, USOS, Website www.jezuieten.org.

Philip De b r u y n e s . j . i s m e e r d a n 3 5 j a a r n a u w b e t ro k k e n g e we e s t b i j
GCL Vlaa n d e re n . Zi j n n i e u we o p d ra c h t a l s we b m a s t e r va n d e j e z u ï eten in de we re l d n o o d z a a k t h e m o m e e n s t a p t e r u g t e z e t t e n e n o n t s l a g
te nemen u i t d e s t u u r g ro e p . Ee n g o e d e g e l e g e n h e i d o m m e t h e m t e r u g t e
blikken op d e g e s c h i e d e n i s va n G C L i n V l a a n d e re n . C h a n t a l Va n h u f f e l
ging met h e m p ra t e n .
Wat waren je eerste ervaringen met GCL ?
Na het noviciaat bij de jezuïeten werd
ik leraar en surveillant op het SintBarabaracollege in Gent. Dat was in
1973. Daar woonde toen ook Piet Van
de Kerchove s.j. Hij was decennia-lang dé
promotor van de GCL in Vlaanderen. Piet
kon jonge mensen enthousiasmeren. Hij
vroeg me om de boekjes te maken voor
de maandelijkse gebedsavonden van de
leden van de GCL in de congregatiekapel
van het college. En hij vroeg me ook om
de boekjes en de zang te verzorgen op
het Unieweekend in Antwerpen. Jaarlijks
kwamen daar enkele honderden jongeren
uit heel Vlaanderen bijeen. Deze jongeren
behoorden tot kleine bezinningsgroepjes
die groeiden uit klasretraites die Piet in
grote getale leidde. Daarnaast kwamen er
een aantal groepjes jongvolwassenen bijeen
in Gent, vergelijkbaar met de Universitaire
Parochie in Leuven, en jaarlijks hadden
zij hun weekend in Sint-Idesbald. Iets
gelijkaardigs had je ook in Antwerpen en
Limburg. Dat alles was eigenlijk een groot
deel van wat toen GCL in Vlaanderen was,
zonder nog zo te heten.
Hoe is GCL dan geëvolueerd?
Op wereldvlak heeft GCL zich opnieuw
ontdekt als een ignatiaanse lekenbeweging
waar een proces in zat. Cruciaal daarin
was het wereldcongres van Manila in
1976. Vanaf dan is er in Vlaanderen een
stroomversnelling gekomen. Jonge jezuïeten
in Leuven hadden het verlangen om met de
groepjes vooruit te gaan overeenkomstig de
Geestelijke Oefeningen. Een soortgelijke
beweging zag je in Antwerpen met pater
Fernand Van Neste s.j. en in Brugge. Dat
gaf een knik voor wat GCL in Vlaanderen
ging betekenen. Ik besefte dat ineens heel
duidelijk op het wereldcongres van Loyola
halfweg de jaren ’80.

Hoe werd
aangestuurd?

GCL

in

Vlaanderen

Aanvankelijk namen de jezuïeten het
voortouw in de leiding van de GCL, met
het trio Piet Van de Kerchove s.j., Marc
van Hauwaert en Harry Verloove. Maar
midden de jaren ’80 zag je geleidelijk
uit die nieuwe ignatiaanse GCLgroepjes jongvolwassenen opstaan om
verantwoordelijkheid te nemen. Dat
was de tijd van o.m. Steven Van Uffelen
en Johan Vlogaert. Veel van die mensen
hadden ervaring met de europese of de
wereld-GCL. Ideeën die nu ook weer
actueel worden zoals de vraag van een
levens”commitment” leefden sterk en
kwamen vanuit internationale contacten.
De keuze van de GCL-verantwoordelijken
gebeurde
via
gemeenschappelijke
onderscheiding. Het was een intensief
gebeuren.
Rond 1990 waren er zelfs voldoende
fondsen om een vrijgestelde te kunnen
betalen, Stijn Van den Bossche. Dat bracht
een grote dynamiek teweeg bij de groepjes.
Zij werden uitgenodigd om een specifiek
ignatiaanse weg te gaan.
En hoe is het verder gegaan?
Ik denk dat er toen een tijd is geweest dat
de leiding van de GCL heel sterk bezig is
geweest met wat er op wereldvlak leefde en
daarin te strak was. Ze is toen weggegroeid
van de lokale groepjes.
In die lokale groepjes zit er altijd een
spanningsveld. Dat heeft te maken met
hoe die groepjes zijn opgebouwd. Er zijn
groepjes die starten als vriendengroepje,
met een grote nood aan uitwisseling. Er
zijn andere groepjes die vertrekken vanuit
een sterke ervaring van de leden. Dat
heeft zijn gevolgen voor het ritme van de
groepjes en de verwachtingen. Sommigen

willen groeien in keuzes maken volgens de
ignatiaanse spiritualiteit. Andere groepjes
evolueren trager. Als verantwoordelijken is
het belangrijk om met alle groepjes voeling
te houden.
Wat heeft er toen een nieuwe dynamiek
gebracht?
Een belangrijke impuls is uitgegaan van
de Loyolatochten die Wauthier de Mahieu
s.j. is gaan organiseren en het initiatief van
“met God de bossen in”. Mensen leren er
om in hun leven met spiritualiteit om te
gaan. Uit die tochten zijn nieuwe groepjes
ontstaan, die het ignatiaanse willen
integreren.
We zijn nu geëvolueerd naar een beweging
in Vlaanderen met de klemtoon op een

aantal volwassenengroepen die ernaar
streven om een ignatiaanse lekenbeweging
te zijn.
De laatste 10 jaar zijn de zaken ook minder
centraal aangepakt. Geert Devriendt
en daarna Cecilia Vanneste hebben de
verdienste om de GCL-beweging op een
wellicht meer menselijke schaal te hebben
bijeengebracht. Er is weer een bijeenkomst
van alle leden eenmaal per jaar. Door de
dynamiek van Ann Sieuw krijgen we een
grotere doorstroming van wat er leeft op
internationaal vlak naar het lokale niveau.
De laatste jaren werken initiatieven zoals
de maandelijkse zondagochtenden in
Drongen, Brussel of Antwerpen, en de
Brondagen in Drongen ook dynamiserend
voor GCL.

Wat zou je nog aan GCL Vlaanderen
willen meegeven ?
Pater generaal Kolvenbach heeft ooit
aan GCL gezegd: “Jullie zijn geen babyjezuïeten”. Ik denk dat er vandaag
voldoende mensen zijn die duidelijk
maken dat de ignatiaanse spiritualiteit een
specifieke dynamiek kan brengen in hun
eigen beroeps-, persoonlijk en gezinsleven:
het helpt hen om juiste keuzes te maken en
om er trouw aan te blijven. Er is de laatste
jaren goed gewerkt om mogelijkheden te
bieden om zich te vormen en op weg te
gaan. Het blijft ook belangrijk om nieuwe
mensen aan te spreken en warm te maken
om ook die weg te gaan.

GCL-geschiedenis in vogelvlucht
Wie de geschiedenis van de Gemeenschap
van Christelijk Leven vertelt, is als de
huisvader uit het evangelie die “uit zijn
schat nieuw en oud tevoorschijn haalt”
(Mt 13,52). De GCL is een nieuwe, jonge
beweging ontstaan in 1967. Anderzijds is
ze al meer dan vier eeuwen oud: ze bestaat
al sinds de 16e eeuw, maar dan onder de
naam “Mariacongregaties”.

1540-1773: de oorspronkelijke
inspiratie van de Mariacongregaties
De geschiedenis van de GCL is nauw
verbonden met die van de jezuïetenorde,
die werd gesticht in 1540. Vanaf het begin
waren de jezuïeten omringd door groepen
van leken, broederschappen die met hen
samenwerkten. In deze mensen brandde
hetzelfde vuur als in de heilige Ignatius
en zijn gezellen; ze waren bezield door
dezelfde ijver voor “de meerdere eer van
God en het heil van de zielen”.
Een van deze groepen zou later de
“moedergroep” worden, waaraan de
andere groepen werden geaffilieerd.
Dat was de groep van het college in
Rome, bijeengebracht door Jean Leunis,
een uit Luik afkomstige jezuïet. Deze
studenten gingen dagelijks samen naar
de mis, baden samen, deden samen het
gewetensonderzoek en elke week kwamen
ze bijeen om met mekaar van gedachten te
wisselen. Ze verlangden een “gemeenschap
van christelijk leven” (de naam komt
al voor in 1563) te vormen, zoals die
beschreven wordt in de Handelingen van

de Apostelen.
De patroonheilige van deze Romeinse
groep was Onze-Lieve-Vrouw van de
Boodschap en in de kapel van het college
was de annunciatie op een groot fresco
afgebeeld. Op deze voorstelling zag je
niet, zoals gebruikelijk, alleen Maria en de
engel, maar heel het panorama dat wordt
opgeroepen in de beschouwing van de
menswording in de Geestelijke Oefeningen
van Ignatius: de heilige Drie-eenheid, heel
de schepping, heel de mensheid, en in het
midden Maria en haar fiat. Dit fresco laat
zien in welke geest deze leken wilde leven
en werken, namelijk in de geest van SintIgnatius en zijn Geestelijke Oefeningen.
Maria was het model van hun eigen
medewerking aan de zending van Christus.
De samenwerking van Maria met God
begon met haar ja in het mysterie van
de boodschap en de menswording. Alle
groepen die later met deze groep in Rome
verbonden werden, namen niet alleen de
naam “Mariacongregatie”, maar ook deze
spiritualiteit over.

1773-1948: verval van de oorspronkelijke geest
In 1773 werd de Sociëteit van Jezus door
paus Clemens XIV ontbonden. Meer dan
20.000 jezuïeten werden naar huis gestuurd,
al hun activiteiten werden stopgezet en de
generaal werd in de gevangenis gezet. De
Mariacongregaties bleven bestaan onder
het gezag van de bisschoppen. In plaats
van een jezuïetenwerk werden ze een werk
van de wereldkerk.

Dit had verstrekkende gevolgen. Opeens
werden de Mariacongregaties afgesneden
van hun oorspronkelijke inspiratie.
Numeriek was dit een periode van sterke
groei: het aantal groepen steeg van 2.500
tot 80.000. Maar de geest was er niet
meer, de geest van de stichters, de geest
van Sint-Ignatius en zijn Geestelijke
Oefeningen. Het geestelijk leven en de
apostolische bekommernis van de leden
werden herleid tot vroomheidsoefeningen.
De Mariacongregaties waren een vrome
massabeweging geworden. Ook in deze
periode waren er uitstekende groepen en
gebeurde er veel goeds, maar de inspiratie
was niet meer dezelfde.

Sinds 1948: de groei van de
Gemeenschap van Christelijk
Leven
De jezuïetenorde werd heropgericht
in 1814, maar voor een herstel van
de oorspronkelijke geest van de
Mariacongregaties was het nog wachten
tot het midden van de 20e eeuw. De
eerste stap naar herstel was de oprichting
in 1922 door de generaal van de jezuïeten
van een centraal secretariaat in Rome, een
dienstencentrum voor alle groepen van de
wereld – niet alleen die van de jezuïeten
(die slechts 5 % uitmaakten). Maar de
grootste impuls tot vernieuwing kwam
van het hoogste gezag in de kerk. In 1948
kondigde paus Pius XII de apostolische
constitutie Bis Saeculari af, een document
dat terugkeerde naar de oorspronkelijke
identiteit van de Mariacongregaties. Bis
Saeculari stelde ondubbelzinnig dat de

GCL-dag in Drongen
zondag 20.09.09
Het verhaal van de pelgrim
Na een hartelijk ontvangst met de koffie in
de oude abdij van Drongen, nam Nikolaas
Sintobin s.j. ons op een boeiende wijze
mee in het verhaal van de pelgrim.
Ignatius leefde in een boeiende tijd
van veranderingen, net als wij vandaag!
Dus bepaalde zekerheden worden
geconfronteerd met nieuwe technieken,
geloofsgedachten, ontdekkingen.....
Hij was geboren in 1491 en kwam zo in
een tijd getekend :
- door de eerste druk van de Gutenberg
Bijbel (1455).
Mariacongregaties wezenlijk een ignatiaans
karakter hadden en dat de Geestelijke
Oefeningen een centrale plaats innamen
in hun spiriutaliteit. Dit schrijven van de
paus leidde een periode van herstichting
in.
In 1953 werd een wereldfederatie opgericht.
Nu konden alle groepen van de wereld met
mekaar in gesprek gaan over de nieuwe
koers die men sinds Bis Saeculari wilde
varen. Daarop volgden de jaren van het
Tweede Vaticaans Concilie, dat wil zeggen:
terugkeer naar de bronnen, herwaardering
van de roeping van de leek in de kerk,
grotere aandacht voor de zending van de
leek in de wereld. Tegelijkertijd werden
de Geestelijke Oefeningen herontdekt
en opnieuw volgens hun oorspronkelijke
bedoeling gegeven.
Al deze inspanningen tot vernieuwing
leidden tot de aanvaarding op het
wereldcongres van 1967 van nieuwe
Algemene Beginselen en Normen, en
van een nieuwe naam: “Gemeenschap
van Christelijk Leven”, de naam die al in
de 16e eeuw gebruikt was. Op 25 maart
1968, feest van Maria Boodschap, werden
de nieuwe statuten door paus Paulus VI
erkend. Het was als een herstichting, als
een nieuw begin.
Sinds 1968 gaat de ontwikkeling van
de GCL – die oude én heel nieuwe
beweging – verder. Het inzicht in de eigen
identiteit en de eigen opdracht in de kerk
groeit. De wereldcongressen, het hoogste
bestuursorgaan van de gemeenschap,
spelen daarin een grote rol. Het laatste
wereldcongres vond plaats in Fátima,
Portugal, in 2008.
Pieter-Paul Lembrechts s.j.

- 8 jaren voor zijn geboorte was Luther
geboren (1483)
- en in 1492 ontdekte Columbus een
nieuw werelddeel, wat wij de Bahamas
noemen 6 jaren later het vaste land dat
wij nu Amerika nomen.
En als wij naar onze hedendaagse
geschiedenis kijken zien wij
- het internet opkomen,
- de onzekerheden van de
levensbeschouwingen
- en de globalisatie.
Ik voelde al een uitnodiging om op een
positieve manier in die veranderingen
te gaan staan. Dit houdt wel een zekere
uitdaging in!
Ignatius, de jonge fiere en ijdele edelman
die in dienst stond van de spaanse vicekoning, zal na een zware verwonding
aan zijn been door een kanonskogel
van de franse vijand een lang herstel
periode kennen. Hij verveelt zich en bij
het lezen van het leven van Christus en
heiligenlevens zal hij geleidelijk aan het
begin van een innerlijke omwenteling
kennen. Hij zal door deze boeken stilaan
op een andere manier geraakt worden
dan wanneer hij met zijn ridderverhalen
droomt! Hier ligt de prille oorsprong van
zijn onderscheiding er geesten. Hij wil nu
Christus volgen, wat zijn leven totaal zal
veranderen. Ook al blijft hij wel dezelfde,
hij zal anders gaan geloven,denken, leven.
Na een boeiende uiteenzetting van het
verhaal van de pelgrim, mochten we in
kleine groepjes uitwisselen over wat ons
had aangesproken. Kunnen wij er iets mee

doen? Erken je aspecten van de GCLcultuur? Wat neem je mee?
De pedagogie van de terugblik had meer
dan één aangesproken. Zowel voor het
gebed als voor de terugblik op de dag. Bij
het bidden met het evangelie leert Ignatius
ons gevoelig worden voor wat ons raakt
in het gebed en hoe het ons raakt. Zo
worden we meer en meer gevoelig door de
terugblik, waarvan de pedagogie berust op
het hart, het verstand en de wil.
Maar de terugblik betreft natuurlijk ook
onze dag, ons leven. Deze terugblik is een
gebed.
Het ligt niet los van een vertrouwen
in de diepste verlangens en heeft niets
opppervlakkig of goedkoop! Daarbij mag
elke mens zijn leven lang groeien. Het is
een optimistische mensvisie!
Sommigen waren geraakt door een een
citaat van een jezuïet, Gabor Hevenesi:
«Vertrouw zo op God alsof het resultaat
van jou en niet van God afhangt en zet je
zo in alsof niets door jou, maar alles door
God tot stand gebracht zal worden.»
Als illustratie gebruikte Nikolaas hierbij
een mooie dia: twee condors die heel hoog
vliegen, de vleugels wijd geopend. Prachtig!
Blijkbaar zijn ze alleen gedragen door de
luchtstroming, maar eigenlijk maken ze
zeer kleine bewegingen waardoor ze zelf
ook zoeken om op de «goede golflengte» te
komen en vooruit te vliegen. Zeer subtiel!
Dit spreekt ons aan.... Hoe waag ik die
vlucht?
Maar men was ook geraakt door het leven
zelf van Ignatius dat plots door een kogel
totaal zal veranderen. Men heeft zich voor
een bepaald doel, voor iemand ingezet en
dan valt plots alles stil: Wat nu? Hoe ga ik
nu verder? Een uitdaging... Hoe blijf ik in
het midden van de storm verder gaan?
Na een sympathiek delen van de picknick
zijn wij langs de Leie gaan stappen. Het
werden goede ontmoetingen onder elkaar
met een stralende zon.
Het was een aanmoedigende GCL-dag
waar elkeen weer van de bron mocht
drinken en waar men voelde hoe men deel
uitmaakt van een groter geheel .
Anne Rotsaert
Anne is lid van de GCL-groep Hertoginnedal.

De moeite waard!
“Gelukkig zijn, met Damiaan als bondgenoot”
Walter Van Wouwe
Dit boekje neemt je mee voor een onverwachte benadering van
Damiaan De Veuster.
In plaats van stil te staan bij het gekende historische verhaal, wordt
de actualiteit van Damiaan naar voor gebracht.
Je ontdekt de grote universele kracht die in Damiaan schuilt en
die ook vandaag nog veel mensen bezielt en inspireert in hun
maatschappelijk engagement.

Heer God,
Ge hebt ons gemaakt tot mensen van
verlangen:
wij willen steeds méér zeggen, méér
weten,
steeds méér bereiken, méér doen, méér
presteren.
Wij vragen u voor onszelf
en voor de mensen die we hier
vertegenwoordigen:
maak ons hart méér open en ontvankelijk.

Uitgeverij: Kerk & Wereld
Te bestellen via www.overhoop.be.

Maak ons tot zout en licht

Kennen jullie al het tijdschrift Overhoop?

Maak ons tot mensen van het visioen,

In onze wereld van prestaties en
competitie.

Uit het persdossier:
Overhoop brengt de christelijke spiritualiteit zoals Ignatius van
Loyola, de stichter van de jezuïeten, die 500 jaar geleden al zag:
optimistisch, met een positieve kijk op mens en wereld.

geïnspireerd door Ignatius tot volgelingen
van Jezus,

Overhoop roept veel dynamiek op. Mensen liggen overhoop met
zichzelf of worden door gebeurtenissen overhoop gehaald. En toch
vinden ze de kracht om hun leven een nieuwe wending te geven.
Het psychisch door mekaar geschud worden, is vaak een moment
van groei. Deze groeibeweging wordt gevoed door hoop. Daarover
gaat overhoop.

Groeiend tot steeds intenser
dienstbaarheid.

“Een glossy magazine over het christelijke gedachtegoed met veel chique
foto’s, een moderne lay-out, een poster binnenin, een uitneembaar
miniboekje. Ik moest het eerst zien om het te geloven.” (Michel Follet)
“Het blad gaat over ‘hoop’. Elk artikel en elke foto wijst in de positieve
richting. Vol vitamines om beter te leven. Toch haalt het me ook
‘overhoop’. Want het put al die levensvreugde en positiviteit uit echte
bronnen: uit God, het geloof, en alle goeie dingen; uit Gods schepping.
Dat religieuze en menselijke optimisme, die blijheid krijgen een fraaie
en actuele vormgeving met bijdetijdse illustraties. Dat haalt me wel
aangenaam ‘overhoop’.”(Kardinaal Godfried Danneels)

Verlangend naar diepere ontmoeting,

Zegen deze dag van ontmoeting en
uitwisseling
Opdat we rijke vrucht mogen dragen.
Amen.
(gebed uitgesproken door Fons Swinnen s.j. bij
begin van de IgnAN-dag in september jl.)
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Kalender volgend werkjaar:
Donderdag 3 september: kernstuurgroep om 20 u te Drongen
Zondag 20 september: GCL-dag te Drongen met ‘Het verhaal van een
pelgrim’
Zaterdag 26 september: GCL aanwezig op IgnAN-dag
Maandag 28 september: voorstelling GCL te Drongen
Zondag 18 oktober: GCL is aanwezig op de Familiedag ‘1 + 1 = 3 Familie
waar ik meer in zie’ van IDGP te Kortenberg
Zaterdag 24 oktober: ruime stuurgroep
Donderdag 3 december: kernstuurgroep om 20 u te Drongen
Zaterdag 16 januari: ruime stuurgroep

Oproep aan de
groepsverantwoordelijken
Zoals ieder jaar vragen we ook dit
jaar aan iedereen om zijn steentje bij
te dragen in de werkingskosten van
onze Vlaamse GCL.
Ook dit jaar vroegen we aan de
groepsverantwoordelijken om
het lidgeld van de leden (€25 per
persoon) van de GCL-groep te
verzamelen en ons door te storten.
Indien je dit nog niet deed, wil je
dit zo snel mogelijk doen?
Mogen we ook vragen een up
to date lijst van de leden van
hun groep te bezorgen? Gelieve
ook te laten weten waar jullie
samenkomen.
Dit kan op luc.buffel@telenet.be en
gcl.vlaanderen@telenet.be.
We hopen op deze manier een
sluitend zicht te krijgen op ons
ledenbestand en op de betaling van
de lidgelden.

Donderdag 4 maart: kernstuurgroep om 20 u te Drongen
Zaterdag 6 (of 13) maart: stuurgroep/groepsverantwoordelijken/
groepsbegeleiders te Mechelen (Alberto Brito sj komt een uiteenzetting
geven over “apostolisch en profetisch-zijn”), gevolgd door aparte
samenkomst voor stuurgroep
Donderdag 22 april: kernstuurgroep om 20 u te Drongen
Zaterdag 5 juni: ruime stuurgroep.

De leden van de kernstuurgroep zijn Cecilia Vanneste, Pieter-Paul
Lembrechts s.j., Ann Sieuw en Luc Buffel
De leden van de stuurgroep zijn de leden van de kernstuurgroep, Ivo
Raskin, Geert Dutry en Chantal Vanhuffel

Vrijwilligers gezocht bij JRS
“Jesuit Refugee Service Belgium” (JRS-Belgium), de Belgische tak van “Jesuit
Refugee Service International” is in België vooral actief in de gesloten centra
voor vreemdelingen. Wekelijks bezoekt JRS-Belgium de 5 gesloten centra van
België, die toegankelijk zijn voor bezoekers. Het Centrum voor Illegalen in
Brugge (ook “De Refuge” genoemd) en het Centrum voor Illegalen in Merksplas
behoren daar ook bij. De medewerkers van JRS willen de vastgehouden
vreemdelingen begeleiden en hen van hun rechten bewust maken. Veel van
deze opgesloten personen hebben een grote behoefte om gewoon gehoord te
worden en hun hart te luchten. Voor die mensen is JRS-Belgium op zoek naar
vrijwilligers. Meer informatie is te vinden in de bijlage of op de website van
JRS-Belgium: www.jrsbelgium.org.
Wie geïnteresseerd is, kan zijn of haar CV sturen naar belgium@jrs.net.
JRS-Belgium neemt dan zelf contact op met de kandidaat.

Afscheid van provinciaal Jan Koenot s.j.
Jan Koenot s.j., tot voor kort provinciaal van de
Vlaamse jezuïeten, maakte de benoeming van zijn
opvolger kenbaar met en brief dd. 27 juli jl. aan de
jezuïeten en aan de verantwoordelijken van IgnAN
(ignatiaans Apostolisch Netwerk). Het laatste deel
van de brief raakte Cecilia die deze brief kreeg in
haar functie van voorzitter en ze wilde dit graag
delen met jullie allen:
Wij leven in een tijd van grote verschuivingen in
maatschappij en Kerk. Op vele vlakken staan wij voor
het onbekende. Uit angst kunnen wij ons vastklampen
aan vaste patronen, of in onverschilligheid en
ontmoediging verzinken. Laat het levende Woord van
Jezus Christus juist in deze tijd voor ieder van ons een
bron van sterkte en hoop zijn. Als wij in Gods liefde
gevestigd blijven, worden wij innerlijk vrij en weten
wij dat ons heil en dat van de wereld niet afhangen
van uiterlijke omstandigheden, die mogen veranderen,
maar van de mate waarin wij met wijsheid en liefde
op die zich wijzigende omstandigheden reageren. En
laten wij, als geroepenen tot hetzelfde ‘gezelschap’ van
Jezus, ook leven als gezellen van elkaar, met een diep
gevoel van saamhorigheid, met ‘goedheid, deemoed,
zachtheid en geduld’ onder elkaar, naar het woord van
de apostel Paulus, die alle christenen oproept: ‘Verdraag
elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te
verwijten heeft’ (Kol. 3, 12-13). Innerlijke vrijheid
en onderlinge broederlijke liefde zijn een voorwaarde
om onze apostolische vitaliteit ook in het vooruitzicht
van een onvoorspelbare toekomst te bewaren. Moge de
Heer ons deze gaven schenken. Moge Zijn Geest in het
bijzonder Fons Swinnen de komende jaren bijstaan om
de zending die de Vlaamse jezuïeten in samenwerking
met vele anderen te volbrengen hebben, in goede banen
te leiden.(Jan Koenot s.j. – 27.07.09)

Benoeming van Fons Swinnen s.j. tot
nieuwe provinciaal
Met ingang van 15 augustus 2009 benoemde Pater
Generaal Fons Swinnen s.j. tot provinciaal van de
Vlaamse Jezuïeten.
GCL Vlaanderen wenst hem met deze benoeming
te feliciteren!
Fons Swinnen s.j. is op 1 maart 1942 te Neerpelt geboren
en is in 1962 ingetreden in het noviciaat te Drongen.
Daarna vertrok hij naar Congo voor zijn filosofische
studies en zijn stage als leraar. In 1969-1974 studeerde
hij theologie aan de Universiteit te Leuven en op 8 juli
1972 werd hij in Heverlee tot priester gewijd. In 1974
vertrok hij opnieuw naar Congo en was er werkzaam,
eerst als missionaris, daarna als prefect en leraar.. In
1995 keerde hij naar Vlaanderen terug en werd er
benoemd tot begeleider van de godsdienstleerkrachten
in de zeven jezuïetencolleges. Hij was ondertussen ook
nog Overste van de jezuïetencommuniteit van Mechelen
(1996-2000), begeleider van Geestelijke Oefeningen in
het huis Godsheide-Hasselt (2000-2006).

GODSONTMOETING LITERAIR

RELIGIEUZE THEMATIEK IN KINDER- EN JEUGDLITERATUUR
W O E N S D AG 1 8 E N 2 5 N OV E M B E R , VA N
1 9 U 3 0 TOT 2 1 U 3 0
Onze pluriforme samenleving beschouwt religie steeds
meer als een privéaangelegenheid. Dat plaatst de ouders
en andere opvoeders voor hun verantwoordelijkheid.
Maar spreken over geloof is niet zo gemakkelijk. Zelf
als volwassenen het willen, vinden ze vaak niet de goede
woorden of de juiste toon om dat te doen. De taal uit
de eigen kinderjaren klinkt al snel wat oubollig of
sentimenteel. Sommige volwassenen hebben trouwens zelf
afstand genomen van hun eigen kinderlijke geloof. Daarbij
komt dat in onze samenleving kinderen op jonge leeftijd
reeds geconfronteerd worden in ruime familiekring, in de
buurt of via de school, met gezinnen die andere keuzen
maken en met vriendjes die opgevoed worden in een
andere cultuur.
Zoals boeken de intellectuele en emotionele ontwikkeling
van kinderen stimuleren, zo kunnen boeken ook helpen
om antwoorden te formuleren op moeilijke geloofsvragen
of gewoon het geloof op een vrij spontane manier ter
sprake brengen.
In de inleiding bekijken we het ruime aanbod van jeugden kinderboeken met een religieuze boodschap. Sommige
verhalen sluiten aan bij de bijbelse traditie, andere bij de
hedendaagse trend van ‘filosoferen met kinderen’ of bij de
populaire ‘fantasy’.
Aan de hand van teksten voor verschillende leeftijdsgroepen,
proberen we de mogelijkheden van de diverse genres te
achterhalen en concrete vragen te beantwoorden. Waarom
is het verhaal van de ark zo populair in de kinderliteratuur
en welke controversiële vragen schuiven de jeugdauteurs
naar voren? Wat is de onderliggende religieuze boodschap
van de Harry Potterverhalen?
Veel hedendaagse kinder- en jeugdboeken verbergen
een grote diepgang en zijn ook voor volwassen lezers
uitdagend.
Inleidingen
Rita Ghesquiere; zij studeerde Germaanse Filologie
en doceerde aan de KULeuven o.m. Inleiding tot de
Europese Literatuur en Cultuur, Christelijke thematiek
in de Letterkunde en Literaire Kritiek. Als buitengewoon
emeritus is ze nog verantwoordelijk voor de colleges rond
jeugdliteratuur.
Zij is gehuwd met Luk Bouckaert. Ze hebben vijf kinderen.
Samen schreven ze o.m. Het gezin, een bewuste keuze.
Kosten
12 euro voor de twee avonden.
Inschrijven
via info@oudeabdij.be of telnr. 09 226 52 26,
en door 12 euro over te schrijven op rekening
447-8630601-48 van de Oude Abdij,
Drongenplein 26, 9031 Drongen
met vermelding Godsontmoeting literair.

De moeite waard!

Als de mensen die we liefhebben ons
iets vragen,
vergeten we dan niet hen te bedanken ?
Mocht Gij, Heer, ons ooit iets vragen
dan zouden we hierover verrukt zijn;
en mochten we éénmaal Uw wil
volbrengen
dan wordt dit het grote gebeuren van
ons bestaan.
We vergeten dat Gij ons
elke dag, elk uur, elk ogenblik zo’n eer
schenkt;
we vinden dit zo gewoon,
waarderen het niet langer
en zien er zelfs tegenop.
Mochten we de diepte van dit
ondoorgrondelijk geheim
ook maar even begrijpen, dan zouden
we verwonderd zijn
hoe onze kleine dagelijkse taken
sprankels zijn van Uw wil.
We zouden gelukkig zijn in de
eindeloze duisternis
die ons omgeeft, ontelbare lichtpunten
van Uw wil te ontwaren.
Niets zal nog middelmatig zijn
want alles zal door U zijn gewild.
Niets zal zwaar om dragen zijn
want alles zal zijn oorsprong bij U
vinden.
Niets zal verdriet geven
want alles zal een teken
van Uw liefde zijn.
Het kind dat we wekken,
de deur die we gastvrij openen,
elke telefoonoproep die we
beantwoorden,
de hoofdpijn die we moedig dragen
zijn zovele stappen
naar een overweldigend geluk.
Het zijn zoveel bruggen die ons
overbrengen
naar de serene oever
van Uw welbehagen.
Madeleine Delbrel

IGNATIAANS OP INTERNET

maand: december
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www.nikolaassintobin.blogspot.com

www.jezuiten.org

Sinds een kleine twee jaar houdt Nikolaas
Sintobin s.j. een ignatiaanse blog bij:
“In alle dingen, mijmeringen van een
jezuïet” (www.nikolaassintobin.blogspot.
com). Dagelijks vind je er een reflectie,
citaat, videootje, gebedstekst,… vaak
met ignatiaanse inslag. Steeds anders,
verrassend, uitdagend en voedend.

Nikolaas Sintobin s.j. is de webmaster van
de website www.jezuiten.org.

Beslist iets om aan je favorieten toe
te voegen. Hieronder alvast een
voorproevertje.

Je kan je ook inschrijven op een nieuwsbrief,
die je regelmatig van de vernieuwingen op
deze website op de hoogte houden.

Deze website is een communicatieplatform
i.v.m. de Sociëteit van Jezus (leven,
activiteiten, spiritualiteit, geschiedenis,…)
naar binnen en naar buiten, zowel voor
Vlaanderen als voor Nederland.
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Voor(zitters)woordje

Om mens te worden (*)

Advent is leven,

De k re e t w a a r m e e e l k m e n s e n k i n d g e b o re n wordt, staat aan het begin
va n e e n l a n g p ro c e s va n ‘m e n s w o rd i n g’ . We worden tot leven ‘geroepen’
o m m e n s t e w o rd e n , e e n ‘g e l u k k i g e’ m e n s . Een krachtige stem, Gods stem,
we e rk l i n k t ove r o n s b e s t a a n , n e t a l s i n h e t begin bij de schepping, toen
u i t d e c h a o s l e ve n i n ove r v l o e d o n t s t o n d . Met die opdracht – leven in
ove r v l o e d – w o rd e n we o p we g g e z e t , e e n l e ven lang. Laten we samen
e ve n s t i l s t a a n b i j e n k e l e e t a p p e s o p o n z e t o cht.

een kans om wat ons is gegeven
te delen
en aan anderen door te geven.

Gevangene

Een kans om wat krom is recht te trekken,

“Vergeven is een gevangene bevrijden en
ontdekken dat jij de gevangene was.” Dit
zinnetje uit de pen van Lewis Smedes, een
Amerikaans protestants theoloog (+ 2002),
laat me niet los.

om wie inslaapt wakker te schudden,

Meer en meer mensen denken oprecht dat
vergeving onmogelijk is. Meer nog, dat
het een minderwaardige oplossing is: de
oplossing van de zwakkeling, de toevlucht
van de lafaard. In die logica is het wraak
die bevrijdt en geneest.

Advent is het licht zien in de duisternis.

Niets is minder waar. Het is wenselijk en
goed dat onrecht bestraft wordt. Maar
het is enkel de ervaring van de liefde, van
het opnieuw kunnen beminnen die nieuw
leven mogelijk maakt. Vergeven is geen
plicht. Het is niet iets dat je jezelf, laat
staan een ander, kan opleggen. Het is een
genade. Je krijgt ze. Het is goed en zinvol
er om te vragen.
Het “geloof in de vergeving” en het
eruit voortvloeiende dienstwerk van de
verzoening is een prioritaire zending voor
christenen in onze cultuur vandaag.
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om wie hopeloos of radeloos is
er weer in te laten geloven.

Hoe beleven wij de advent? Wie zouden we zijn als
we God niet hadden leren kennen?
Vragen die we ons te weinig stellen…
In deze GCL-berichten staan we stil bij díe
vragen, die ons geloof wakker houden en ons
een beetje dichter bij kerst brengen: we lezen wat
het betekent geroepen te zijn door God en verder
wat dit kan betekenen in iemands concrete leven.
We worden immers geroepen in de dagelijkse
kleine dingen: het kind dat we wekken, de deur
die we gastvrij openen, elke telefoonoproep die
we beantwoorden,…Of anders gezegd: En todo
amar y servir, God in alles en iedereen proberen
te vinden, lief te hebben en te dienen. Met de ogen
van geloof bekeken, worden kleine dingen groots.
En todo amar y servir, een gekend lied dat zich de
ganse dag in je hoofd mag wentelen. Het helpt ons
voor ogen te houden waar het op aankomt.
Ik wens jullie met deze adventsgedachte een
doorleefd groeien naar Kerstmis en een zalig
kerstfeest!

Nationaal kerkelijk assistent: Pieter-Paul Lembrechts s.j. – Drongenplein 26 – 9031 Drongen – 09/216.64.27 – pp.lembrechts@oudeabdij.be
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Vormgeving: Pascal Veeckman
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Cecilia Vanneste, voorzitter GCL Vlaanderen

Hoe vreemd het ook moge lijken:
mens-zijn is geen ‘all-in’-pakket dat we
meekrijgen bij de geboorte. Het moet
geleerd en ingeoefend worden. Dank zij
anderen groeien we. Wat we zijn, daarvan
worden we ons stilaan bewust. We leren
onze grenzen en mogelijkheden kennen.
Ons kleine ‘ik’ wordt verruimd en krijgt
de naaste omgeving en de grote wereld als
werkveld. Zo maken we de ene doorbraak
na de andere mee. Meteen wordt dit een
eerste grondtrek van onze levenstocht :
mens zijn en mens worden vraagt dat je
kiest, opties neemt, ‘doorbreekt’ naar meer
en naar verder om ooit ‘leven in overvloed’
te ontvangen.

Geroepen tot God
Ook het bestaan van God behoort vandaag
tot één van die doorbraken. Het besef dat
er een
“Gij” is die mij aankijkt en mij
liefheeft, dit moet ontdekt, aanvaard en
geloofd worden. Ouders, opvoeders en
leeftijdgenoten kunnen hierin bemiddelen.
Zij kunnen een openheid creëren door
erover te spreken, door uitdrukking te
geven aan hun persoonlijke ervaring, maar
de erkenning van Iemand buiten jezelf,
groter dan je eigen hart, deze innerlijke
tocht heeft ieder mens zelf af te leggen. We
worden tot God ‘geroepen’. Zo gebeurt het
in het scheppingsverhaal op het ogenblik
dat de mens en zijn vrouw zich voor God
verborgen houden tussen de bomen. Hij
roept hen toe: “Mens, waar ben je ?” (Gen.
3,10). Hij zoekt hen. Hij zoekt ook ons en
het is zijn innigste verlangen dat we Hem
zouden vinden. Grote mystici en geestelijke
schrijvers gaan nog een stap verder. Volgens
hen heeft God een verlangen naar Hem in

ons hart gelegd. Het maakt deel uit van
ons mens-zijn. Ik ‘ben’ dit verlangen, maar
het moet het levenslicht zien. Het moet
wakker worden, groeien en rijpen aan het
leven. Zo gebeurt het dat de Onnoembare
ons aanraakt en een warmte in ons
nalaat. Hij komt en gaat en we voelen
ons tot Hem aangetrokken. Tot hoever?
Waartoe? Dit antwoord ligt open en kan
heel verschillend zijn. Maar in elk geval
leidt het besef van Gods aanwezigheid
ons binnen in een nieuwe ruimte – een
scheppingsruimte – waar het verlangen om
Hem toe te behoren ons leven een nieuwe
horizont geeft.

Een nieuwe mens
Geloof groeit met de jaren mee. Het wordt
een bewogenheid voor God die nieuwe
krachten in een mens losmaakt. Effectieve
krachten, die iets willen doen en realiseren.
Je wilt je leven zinvol uitbouwen. Je kiest
voor een beroep. De toekomst komt
op je af en je zoekt je weg doorheen een
veelheid aan relaties en aan mogelijke
engagementen. De bewogenheid voor
God kan evenwel zo sterk worden, dat ze
je dagelijkse leven aantast en bevraagt. Ze
daagt je uit om keuzes te maken, die iets van
je vragen, misschien zelf te veel of veel meer
dan bij een eerste aanblik aanvaardbaar
is. Zo bots je, vreemd genoeg, op een
tweede grondtrek van ons gelovig-mensworden: kiezen veronderstelt loslaten.
Geen doorbraak zonder breukmomenten.
Wie zijn menselijk bestaan, al is het
aarzelend, als een ‘roeping’ durft beleven,
als een antwoord op een appèl dat
van elders komt, treedt binnen in een
‘omvormingsproces’ dat tegelijk ingrijpend

* We hernemen een artikel uit het decembernummer van Christelijk Leven jaargang 2007-08.

en verregaand is. Ingrijpend omdat het
alle domeinen van het mens-zijn en van
het menselijk bestaan tegen een nieuwe
horizont plaatst. Verregaand omdat het
gaat om een omvorming van je denken, je
doen en laten. Misschien lijkt dit niet zo
moeilijk in de doorbraakmomenten die we
meemaken. We zijn dan enthousiast door
wat we beleefden of we voelen ons gesterkt
en bemoedigd. Totdat we afdalen van de
berg en opnieuw met de tegenstroom
van de gangbare trends geconfronteerd
worden. In die ‘gezegende’ momenten
leren we kiezen voor een nieuwe levensstijl,
voor nieuwe waarden, voor de ‘nieuwe
mens’, Jezus Christus. “Omdat God u
heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen
bent en hij u liefheeft”, schrijft Paulus aan
de christenen van Kolosse, “moet u zich
kleden in innig medeleven, in goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en
geduld” (Kol.3,12). De oude mens
afleggen en ons bekleden met de nieuwe
mens: dit is het omvormingsproces
waartoe we geroepen worden. Jezus zelf
heeft het ons voorgeleefd. Hoe duidelijker
Hij zich profileerde als Zoon van de Vader,
hoe transparanter Hij sprak en was, hoe
scherper de conflicten werden. Hij leefde
inderdaad van breuk tot breuk, totdat Hij
eindigde op het kruis, dé breuklijn bij
uitstek waaruit nieuw leven ontstond, nu
voorgoed.

Kantelen in God
De ervaring leert ons dat een (gelovige)
levenstocht zelden rechtlijnig verloopt. Er
zijn omwegen, haltes, zelfs doodlopende

steegjes. Toch zit er dynamiek in, groei
en rijpwording. Misschien is dit wel het
moeilijkste om te leren én te aanvaarden:
ik heb mijn weg niet zelf in handen. Het
is Gods weg met mij, met ons, met zijn
Kerk, met de wereld. Durf ik mij eraan toe
te vertrouwen? Zoals Abraham, al ziende
de Onzienlijke. Meerdere weerstanden in
onszelf staan deze overgave in de weg en er
moet heel wat losgelaten worden, alvorens
deze doorbraak kan gebeuren:
Vooreerst is er de drang tot zelfbehoud.
Het is een rode draad doorheen ons
bestaan, die ons enerzijds in staat stelt
om voor onszelf op te komen, die ons
een dosis weerbaarheid verschaft en ons
de kracht geeft om zaken te realiseren.
Anderzijds is het een soort territorium dat
we verdedigen, een ik-kramp die we overal
meesleuren. Tot hoever laat ik God binnen?
Soms gebeurt het dat we doorheen ons
dagelijks gebed, doorheen het lezen van
de Schrift zijn nabijheid dichtbij voelen en
toch kunnen we ze amper verdragen. We
houden Hem op afstand, omdat we bang
zijn waarheen Hij ons brengt. Dan staan
we op een kruispunt. Dan staan we voor
de keuze ons te laten ‘wegroepen’. Mystici
spreken hier van een ‘kantelbeweging’:
‘in God’ kantelen en ons door Hem laten
bewonen. Gods inwoning die een aanvang
nam bij ons doopsel tot in ons bewustzijn
laten komen. Is dit een breukmoment?
Ieder van ons leert gaandeweg wàt je achter
te laten hebt en hoeveel keer opnieuw je
moet achterlaten. Juist dat is Gods weg
met ons: Hij ‘roept’ ons naar Hem toe,
geduldig en vol liefde.

Een tweede weerstand vormen de
geloofsopvattingen die we in de loop
der jaren opgebouwd hebben. Een God
op onze maat. Een evangelie naar keuze.
Een gebed dat ons past. Een liturgie die
aanspreekt. Stilte wanneer de drukte
het toelaat. Het kan allemaal totdat we
beseffen dat we God zijn kwijtgespeeld,
dat bidden ons niets meer zegt, dat de
Schrift een dood boek voor ons geworden
is. We blijven achter met lege handen
en met vragen. Heb ik vroeger wel echt
geloofd? Hoe kon het zover komen? Wat
ben ik kwijtgeraakt? Hoe goed is het dan
wanneer een betrouwbare gids je weer op
weg zet. Om te leren luisteren in de plaats
van spreken, om het evangeliewoord te
ontvangen in de plaats van het uit te
kiezen. Diezelfde kantelbeweging van
daarnet voltrekt zich opnieuw. God
wordt nu Diegene die naar je toekomt,
die je toespreekt, die je opnieuw roept. Is
dit een doorbraak? Jazeker! Een nieuwe
innerlijkheid wordt je gegeven, niet
vanzelf of ineens. Al gaande en al doende,
al levend dag in dag uit, betreed je haar als
een ‘door God bewoonde’ ruimte.
Zó leren we geloven. Daartoe worden we
geroepen, een leven lang.
Noëlla Ghijs
Noëlla Ghijs is algemene overste van de zusters
Bernardinnen van Oudenaarde.
Adres: Keizer Karelstraat 127, 9000 Gent

GEDACHTESTROOM:
1. Wie zou je zijn, indien bepaalde mensen je niet met God vertrouwd hadden
gemaakt?
Wie zou je zijn, indien je God niet had leren kennen?
2. Wat zijn voor jou ‘doorbraak– en breukmomenten’ in je menselijke en in je
gelovige groei?
3. Wie of wat helpt je om die beweging van God naar jou toe op het spoor te
komen?

De notaris als herder
Ho e k a n e e n n o t a r i s d e i g n a t i a a n s e s p i r i t u a l i t e i t d i e h i j b e l a n g r i j k
v i n d t , i n z i j n j o b l a t e n we rk e n ?
om die binnenkant van de mens tot bloei
te laten komen, het vaak heel belangrijk is
dat het materiële zo goed als mogelijk is
geregeld. Voorkomen dient te worden dat
een slechte organisatie van het materiële
aspect van je leven, van je patrimonium
dus, een negatieve invloed zou hebben op
de ontwikkeling, de bloei van je relaties of
je innerlijk leven. Het zakelijke moet waar
mogelijk relatieneutraal zijn, zoniet dreigt
het een storende factor te worden en zal
Ieder komt vroeg of laat in contact met de concrete mens waarover het gaat – wat
een notaris, in leuke momenten maar dat betreft – niet meer zorgeloos zijn als
ook in moeilijke omstandigheden: jonge de vogels van de hemel of de lelies in het
mensen gaan trouwen of samenwonen, veld.
willen elkaar beveiligen en stellen zich
de vraag naar een huwelijkscontract, In deze problematiek kan ik als notaris
een
samenlevingscontract;
opnieuw toch een en ander doen en mensen helpen
samengestelde gezinnen zoeken een faire daarover te onderscheiden en vervolgens te
erfregeling voor kinderen uit verschillende beslissen. Notariële akten hebben immers
relaties. Op cruciale momenten in hun heel vaak een rechtstreekse invloed op
leven willen mensen regelingen die intermenselijke relaties; daarbij vind ik het
hun hebben en houden veilig stellen als notaris-raadsman heel belangrijk een
of die ervoor zorgen dat bij overlijden duidelijke scheidslijn te trekken tussen het
of relatiebreuk de afhandeling van het zakelijke enerzijds en het intermenselijke,
het gevoelsmatige anderzijds. Dat is niet
materiële correct verloopt.
altijd makkelijk en soms heel delicaat;
Puur technisch–juridisch gesproken geld is immers een “lelijk beest”. Het
is een notaris dan een leverancier van komt er dan op aan de mensen daarop
rechtszekerheid, van eerstelijns rechtshulp. te attenderen, lastige vragen te stellen en
Belangrijk daarbij is de vraag of ik dat puur samen te zoeken, te onderscheiden, wat
technisch doe, dan wel of ik ergens een het beste is voor het doel dat ze beogen.
diepere bron aanboor. Ik heb gepoogd na te
gaan in welke mate ik de ignatiaanse kunst Ik geef een concreet voorbeeld met
tot
huwelijkscontracten.
van het onderscheiden mijn functioneren betrekking
Mensen
gaan
trouwen,
zijn in een
als notaris laat beïnvloeden.
romantische periode in hun leven, en
Ik kom uit een notarisfamilie en worstelde komen bij de notaris voor een gesprek
al vrij vroeg met de vraag hoe ik het over een huwelijkscontract, vaak weinig
evangelie in mijn notariële activiteit zou voorbereid. Ik begin steevast met de droge
kunnen laten doorschemeren. Het was dan mededeling dat een gesprek over een
ook geen toeval dat mijn vrouw en ik in huwelijkscontract niet leuk is. Het gaat
onze huwelijksmis kozen voor de perikoop immers in belangrijke mate over sterven
Matteüs 6,25 e.v.: “Daarom zeg Ik jullie: en echtscheiding. Juist bij die moeilijke
maak je niet bezorgd over wat je zult eten momenten moet het dienstig zijn. Een
of drinken om in leven te blijven, en ook goede relatie, zeg ik dan, impliceert een
niet over de kleding voor je lichaam. Is goede zakelijke onderbouw. Je wil elkaar
het leven niet meer dan het eten, en het beveiligen bij overlijden, maar als het niet
lichaam niet meer dan de kleding? Kijk goed gaat, bij echtscheiding dus, moeten
naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet er geen cadeaus worden gedaan, dan moet
en maaien niet en oogsten niet, je hemelse het correct zijn. Indien het geldelijke niet
goed geregeld is en het gaat eens niet goed
Vader voedt ze...” Een prachtige passage.
in de relatie, dan kan dit een bijkomende
Voor het onderwerp van deze uiteenzetting bron van spanning zijn, die op dat moment
haal ik eruit dat het belangrijkste in ons de druppel kan zijn die de emmer doet
leven uiteraard niet te vinden is in het overlopen. Dit moet voorkomen worden:
materiële of in welstand, dan wel in wie daartoe dient een goed huwelijkscontract.
of wat je bent en in de kwaliteit van je
Opvallend is dat ik met die intro bij
relaties.
de meeste koppels onmiddellijk de
Merkwaardig, en op het eerste zicht volle aandacht heb en dat moeilijke
hiermee strijdig, is de vaststelling dat net onderwerpen zoals echtscheiding en
Op het eerste gezicht lijkt mijn werk als
notaris en de ignatiaanse spiritualiteit
een niet evidente combinatie. Velen
associëren notarissen en hun job met
stoffig papierwerk, het voorlezen van
onbegrijpelijke akten, familieruzies en ga
zo maar door. Klinkt niet zeer aanlokkelijk
en weinig evangelisch. De werkelijkheid is
gelukkig genuanceerder. Eerst wat uitleg
over de inhoud van mijn job.

sterven bespreekbaar worden. Vaak stel
ik ook de vraag: “Hoe voel je je daarbij?
Hoe voelt dit van binnen?” om het gesprek
open te trekken. Soms gebeurt het ook
dat ik de mensen een tweede of derde
keer laat terugkomen, opdat ze bepaalde
heikele onderwerpen thuis nog eens
kunnen uitpraten, om dan in een volgend
gesprek knopen door te hakken. Een
klassieker is de vraag wat dient te gebeuren
met de woning, met bijhorende lening,
die bijvoorbeeld de man reeds alleen
had verworven vóór het huwelijk en die
normaliter de gezinswoning zal worden. Als
immers niets wordt voorzien, zal de vrouw
gedurende het huwelijk wel mee de lening
afbetalen, maar blijft het huis uitsluitend
eigendom van de man. Dit kan een bron
van spanning zijn bij de vrouw. Zonder
meer de woning gemeenschappelijk maken
kan ook vervelend zijn voor de man indien
hij bv. reeds de helft van de waarde van
de woning had afbetaald vóór het huwelijk
met eigen gelden. Als dan bij echtscheiding
de waarde van de woning in twee moet
worden verdeeld zou dit niet fair zijn.
Een compensatie dringt zich op. Man en
vrouw hebben hier duidelijk tegengestelde
belangen. De spanning hieromtrent bij
een bespreking is vaak voelbaar. Dit zijn
potentiële angels in hun relatie die op
voorhand dienen te worden verwijderd.
Een goed huwelijkscontract kan deze
problematiek correct regelen. Zo moet het
koppel zich – ook op lange termijn – geen
zorgen maken over bepaalde belangrijke
materiële aangelegenheden en kunnen
zij wat dat betreft – om de woorden van
het evangelie ter herhalen – zorgeloos
samenleven.
In Bijbelse termen verwoord kan ik stellen
dat ik me, bij dit aspect van mijn beroep,
als notaris vaak voel als een soort herder,
die met zijn schapen – mijn cliënten – door
het leven gaat en hen op tijd en stond helpt
als ze langs lastige juridische paden moeten
trekken, die probeert te verhinderen dat ze
het verkeerde pad kiezen of in het ravijn
terechtkomen. Het is niet altijd makkelijk,
soms krijg ik het deksel op de neus of
gaat het schaap toch de dieperik in. Vaak
evenwel zijn de schapen die ik op mijn weg
tegenkom, bereid te luisteren en vinden
we samen de juiste weg. Dat zijn dan de
mooie momenten van de herder-notaris.
					
Anton Sintobin
					
Anton is lid van de GCL-groep Amar y servir.
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Kalender werkjaar 2009-2010

maand: december

Donderdag 26 november: kernstuurgroep te Drongen

jaar: 2009

Zondag 29 november: voorstelling GCL te Leuven

nr: 6

Vrijdag 15 tot zondag 16 januari: bezinningsweekend te Drongen
Zaterdag 16 januari: ruime stuurgroep
Donderdag 4 maart: kernstuurgroep te Drongen
Zaterdag 6 maart: bijeenkomst groepsverantwoordelijken en
groepsbegeleiders te Mechelen: 			
Alberto Brito s.j. spreekt over “Profetisch en apostolisch zijn in een
Europese ontkerkelijkte cultuur.”
gevolgd door ruime stuurgroep
Zondag 7 maart: Journée nationale CVX te Louvain-la-neuve
Thema : ‘Ignace, nous rêve-t-il eurosceptiques ou euro-convaincus ?’
Donderdag 22 april : kernstuurgroep te Drongen
Zaterdag 5 juni : ruime stuurgroep

BEZINNINGSWEEKEND in DRONGEN
van vrijdagavond 15 tot zondagmiddag 17 januari 2010
Jaarlijks organiseert de
“Loyola
Pelgrimstocht” en “Met God de bossen
in” een bezinningsweekend. Dit gaat
in Drongen door, in de Oude Abdij.
Dit jaar staat het bezinningsweekend
ook open voor GCL’ers, ook al hebben
ze de tocht of het programma van
“Met God de bossen in” niet gevolgd.
Een gelegenheid om, na de drukte van
de eindejaarsfeesten en het inzetten van
het nieuwe jaar, een paar dagen rust te
nemen. Even terug bij onszelf komen,
bij elkaar en bij God.
Het programma is gevarieerd. Voor
het bezinnend gedeelte zal Wauthier
de Mahieu s.j. ons doen kijken naar de
boeiende figuur van Mozes en naar wat
die ons voor onze eigen levensweg te
zeggen heeft.
Het overige van het programma ziet
er als volgt uit: Je wordt vrijdagavond
verwacht vanaf 18.30 u. Om 19.00
u. nemen we het avondmaal. Daarna
houden we een half uurtje gebed,
en genieten dan verder met een

glaasje van elkaars aanwezigheid.
Zaterdagvoormiddag werken wij wat
rond het thema, en in de namiddag
trekken wij onze stoute schoenen aan
voor ‘n flinke wandeling. ‘s Avonds zijn
we nog even bezinnend en dan weer
gezellig samen. Zondagvoormiddag
werken wij een laatste maal rond
het thema. Daarna vieren we samen
eucharistie, en na het middagmaal
‘gaan we weer verder’. Aangezien het
bezinnend stuk een geheel vormt is de
bedoeling wel dat, als je je inschrijft, je
ook heel het weekend meemaakt.

eet je niet ter plekke, laat het weten,
dan kan daar rekening mee gehouden
worden.

De
prijs
voor
het
weekend
bedraagt 81,50 €. Je kunt deze som
storten op het rekeningnummer
470-0327561-16 (Leo De Weerdt
- Pelgrimstochten, Korte Winkel 10,
8000-Brugge) of ter plekke betalen.
Voor beddengoed betaal je extra. Je
neemt dus best lakens of een slaapzak
mee. Neem ook je bijbel mee en, voor
de wandeling, het nodige om een
eventuele regenbui te trotseren. Kun
je de vrijdagavond pas later komen en

					

Inschrijven kan vóór 25 december a.s.
via mail: leo.deweerdt@jesuits.net
of telefonisch bij Leo: 050/47 00 33.
Gelieve naast je persoonlijke gegevens
te laten weten of je met de wagen of
per trein komt en of je al dan niet vóór
19 u en deelneemt aan het avondmaal.
050/47 00 33

Bijeenkomst van groepsverantoordelijken en –begeleiders
op 6 maart 2010 te Mechelen: open voor iedereen!
We nodigden Alberto Brito s.j., tot
december 2009 de kerkelijk assistent
van de wereld-GCL, uit. Hij komt
spreken over “Profetisch en apostolisch
zijn in een Europese ontkerkelijkte
cultuur.” Hij zal dit met uitgebreide
powerpoint en in het Engels doen, dit
is zijn derde taal en daardoor dus ook
zeer goed verstaanbaar voor ons.

Elke
groepsverantwoordelijke
en
groepsbegeleider wordt verwacht, maar
omdat Alberto Brito s.j. zeer boeiend
en enthousiast kan spreken, nodigen
we ook graag alle GCL-leden uit.
We willen iedereen de kans geven een
‘normaal’ gelaat van de wereld-GCL,
die dicht bij ons staat, te ontmoeten.
Later volgt nog een meer specifieke
uitnodiging.

Het beziningscentrum Godsheide kende een lange en sterk
gewaardeerde traditie van ‘familiedagen’ en ‘gezinsdagen’,
een traditie die nu in Drongen wordt voortgezet.
Twee mensen van Drongen, Walter Fabri sj en Bart van
Emmerik sj, maken deel uit van de organiserende teams.

familiedagen
damiaan voor dummies
Van vrijdag 12 februari (18u) tot zondag 14 februari (17u)
Snak je naar bezinning, maar kom je er met de kinderen niet aan toe?
Ben je op zoek naar andere gelovige gezinnen om ervaringen uit te wisselen?
Willen je kinderen ook wel eens andere kinderen ontmoeten die geloven?
Dan zijn de familiedagen iets voor jou!

We willen vanuit GCL weer graag
agenda’s van het jaar 2010 inzamelen
voor de gedetineerden van de
gevangenis van BRUGGE waar
Leo De Weerdt s.j. als aalmoezenier
werkzaam is.
Kun je ons helpen? Stuur een mailtje
naar gcl.vlaanderen@telenet.be
of bel op het nummer 09/ 229.24.66
(Cecilia).
We spreken dan concreet af hoe de
agenda’s bij ons terechtkomen.
Je kunt ze ook afgeven op het
secretariaat van de Oude Abdij
tijdens de kantooruren of op de
eerste zondag bij “Voedsel voor
onderweg.
VAN HARTE DANK!

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 20 jaar brengen samen enkele dagen door
rond een thema. Er wordt afwisselend per gezin of in leeftijdsgroepen gespeeld,
gedacht, gesport, gezongen, gebeden ... en veel plezier gemaakt.
• Begeleiding

Linda en Steven Bertels, Myrjam en Frank De Belder, Marc Desmet sj, Walter
Fabri sj, Brigitte Fierlafijn, Ann Jacobi, Miriam Lembrechts, Katrien Mabilde.
• Inschrijven

bij Linda en Steven Bertels-Baeten, op telnr. 011 27 55 70,
of via linda.baeten@scarlet.be.

Wat doet de Missieprocuur s.j. ?
De Missieprocuur is gehuisvest in de
gemeenschap Arrupe.Daar is ook het
Provincialaat van de Vlaamse jezuïeten.
Een vijftal mensen zijn werkzaam op de
Missieprocuur. .
Zij vormen als het ware een soort
“logistieke basis” voor verschillende
jezuïetenprovincies in Afrika en India
en voor een aantal Belgische jezuïeten
verspreid over de wereld. De Missieprocuur
werkt nauw samen met vooral de Centraal
Afrikaanse Provincie (Congo), de Regio
Rwanda-Burundi, de Provincies Ranchi
en Madhya Pradesh in Centraal India en
het missiegebied van de Ranchi Provincie
in Assam, Noord India.
Wat betekent dat concreet?
* Alle nog levende missionarissen die
ooit vanuit België naar een missiegebied
vetrokken, hebben een “dossier” op de
Missieprocuur.
Dat wil zeggen dat wij hun medische
verzekering en hun pensioen opvolgen (de
moderne mens leeft inderdaad niet alleen
van het Woord Gods …).
* We hebben een onvermoeibare
verzendingsverantwoordelijke in huis:
inpakken, bestellingen van electronisch
materiaal uitvoeren en opvolgen, boeken
bestellen en verzenden, hij weet hoe het
moet.
In 2009 : 2655 kg per vliegtuig naar
Centraal Afrika, 1068 kg per boot naar
dezelfde bestemming en 432 kg per
vliegtuig naar Oost-Congo, Rwanda en
Burundi. Je moet het maar doen.
* Alle dossiers van de VZW HUBEJE
(HUlp aan BElgische JEzuïeten) worden
opgevolgd: de fondsen die binnenkomen
(waarvoor men een fiscaal attest kan
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bekomen), dienen gebruikt te worden voor
projecten en programma’s in die landen die
door de Belgische Overheid beschouwd
worden als Ontwikkelingslanden.
Alle uitgaven en rapporten worden jaarlijks
gecontroleerd door de overheid.
Missieprocuur en HUBEJE kunnen ook
kleine projecten financieren.
* De missionarissen die om één of
andere reden naar België komen, worden
opgevangen, er wordt contact gehouden
met hun families, vliegtuigbiljetten worden
besteld, ambassades afgelopen voor visa.
* Als groep zijn we ook in contact en
werken we als vrijwilliger mee met NGO’s
zoals Broederlijk Delen, 11.11.11, e.a.,
bezorgen we af en toe informatie over
allerlei problemen en toestanden in de
gebieden waar we intens contact mee
hebben (zoals Centraal Afrika en India),
organiseren we één of andere gebeurtenis
in verband met onze inzet voor de missie.
* Bij speciale, meestal dramatische,
gebeurtenissen, springen Missieprocuur
en HUBEJE onmiddellijk in om mensen
te helpen in noodsituaties.

Wil je projecten steunen? HUBEJE vzw
kan je helpen.

maand: maart
jaar: 2010

nr: 7
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Wil je meer informatie over onze
missionarissen of over de Jonge Kerken van
Congo, Rwanda, Burundi, India, … de
Missieprocuur kan je misschien helpen.
Bob Albertijn s.j.

Missieprocuur sj
HUBEJE vzw
Koninginnelaan 141
B - 1030 Brussel
Tel : +32 2 2050160
GSM Bob Albertijn : +32 476 438008
e-mail: bob.albertijn@jesuits.net
of missieprocuursj@jesuits.net
Bankrekening HUBEJE vzw :
IBAN : BE72 4352 2188 1116
(of 435-2218811-16 vanuit België)
BIC : KREDBEBB
(giften van 30 Eur en meer zijn fiscaal
aftrekbaar)

Zo was het bij de moord op onze confrater
René De Haes in Kinshasa in mei 2006,en
bij de moord op P. Elie Koma s.j. in
Burundi in februari 2008.
We begeleidden toen de families in hun
rouw en bij de uitvaartplechtig-heden.
HUBEJE deed in januari jl. een oproep
tot al zijn gevers om te helpen bij de
zware aardbeving in Haïti. Langs de
JRS (Jesuit Refugee Service) van Santo
Domingo hebben we veilige wegen om bij
deze natuurramp mee te zorgen voor de
noodhulp en de wederopbouw (zie www.
jezuieten.org).
Dat was ook al zo enkele jaren geleden bij
de tsunami in Zuid-Oost Azië.

www.gclvlaanderen.be
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Voor(zitters)woordje

GCL en de armen

“We zwijgen op de vroege morgen van de dag,

Op 2 5 m a a r t i s h e t we e r We re l d - G C L - d a g . Om ons te helpen ons voor te
b e re i d e n , s t u u rd e h e t s e c re t a r i a a t i n Ro m e een brief. Het onder werp kan
ve r ra s s e n : G C L e n d e a r m e n . Wa a r z i j n d e ar men in onz e gemeenschap?
Wa t b e t e k e n t d e “vo o rk e u r s o p t i e vo o r d e a r men” in de GCL? Het zijn
v ra g e n d i e we o n s o o k i n V l a a n d e re n m o g e n stellen. De brief is ondert e k e n d d o o r d e vo o r z i t s t e r va n d e We re l d - G CL, Daniela Frank, en secret a r i s Fra n k l i n Ib a ň e z m e t z i j n v ro u w S o f í a . Ik geef hier de voor naamste
g e d a c h t e n we e r. De vo l l e d i g e b r i e f v i n d j e op <www.cvx-clc.net> onder
Pro j e c t s , n r. 1 4 4 .

omdat God het eerste woord moet hebben
en we zwijgen voor het slapen gaan,
omdat aan Hem ook het laatste woord is.”
		

Dietrich Bonhoeffer

Met deze woorden probeer ik de vasten te beleven.
Elke dag eventjes stilstaan. Dankbaar stilstaan
bij het alledaagse, bij onze relaties, bij ons eigen
doen en laten. Met telkens de gedachte in het
achterhoofd dat God het eerste en het laatste
woord heeft. Op deze manier kan ik mezelf en
hetgeen rondom mij gebeurt, meer relativeren.
Mijn relatie met God komt meer op de voorgrond,
waarbij ik probeer –lees wel ‘proberen’, d.w.z. met
vallen en opstaan – Hem het eerste en het laatste
woord te geven.
Het blijft een zoektocht , maar is dit zoeken niet
de weg van elke christen? Zijn we als christen niet
voortdurend aan het zoeken?
Als we deze weg inslaan, vragen we Hem ons de
weg te wijzen naar de verrijzenis.
Op deze manier kan de vasten een weg naar
verrijzenis zijn. Er zijn ook andere manieren, elk
zoekt er zijn weg.
In deze GCL-berichten staan we stil bij 25 maart,
feest van Maria Boodschap, de feestdag van GCL.
Waar ligt de oorsprong daarvan?
Ook de ‘armen’ krijgen hier het woord. Wie zijn
de ‘armen’? Welke opdracht geeft Jezus ons? Wat
heeft dit met GCL te maken?
Ook dit zijn vragen die ons kunnen helpen de
vasten zinvol te beleven.
Graag wens ik jullie een zinvolle zoektocht toe in
die vastenperiode, en daarna een zalig Pasen!

Redactie GCL-berichten: Renate Cauwels, Leo De Weerdt s.j., Pieter-Paul Lembrechts s.j., Ann Sieuw, Cecilia Vanneste
Vormgeving: Pascal Veeckman
GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €6 (Nederland €7,50).
GCL-rekeningnummer: 446-6611671-97 (Nederland: IBAN-nummer: BE54 4466 6116 7197 - BIC: KREDBEBB)
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Cecilia Vanneste, voorzitter GCL Vlaanderen

De schrijvers beginnen met erop te wijzen
dat de voorkeursoptie voor de armen in
de GCL op twee vlakken ligt. Volgens
de Algemene Beginselen bestaat onze
gemeenschap uit mensen afkomstig “uit
alle sociale levenssituaties” (§ 4). Bijgevolg
horen ook de armen tot de GCL, en zelfs
“bij voorkeur”. Daarnaast zijn de armen
de eersten naar wie wij worden gezonden,
als we willen meewerken aan de opbouw
van het Koninkrijk van gerechtigheid en
liefde (ibid.). De voorkeursoptie voor de
armen betreft dus zowel de vraag wie we
willen zijn (identiteit) als de vraag wat we
willen doen (zending).

Wie zijn de armen?
Strikt genomen zijn de armen diegenen
die tekortkomen in materieel opzicht.
Aldus bekeken zijn er ook armen in
onze gemeenschap, bijvoorbeeld in
ontwikkelingslanden. Dit economisch
perspectief is nochtans te eng, omdat
armoede nog op andere manieren
gedefinieerd kan worden.
In een breed perspectief omvat de
categorie van de armen al degenen die
tekort hebben aan wat levensnoodzakelijk
is. Daaronder verstaat men dan niet alleen
geld of materiële goederen, maar ook
gezondheidszorg, onderwijs, genegenheid,
respect, culturele en spirituele rijkdommen, enz. Deze opvatting van armoede
lijkt te ruim, omdat we in deze zin allemaal
arm zijn. Niemand heeft alles.
De schrijvers van de brief nemen een

tussenpositie in: onder armen verstaan
zij mensen die leven in een onmenselijke
situatie, die in strijd is met het evangelie.
Een dergelijke toestand is niet beperkt
tot economisch gebrek, maar omvat elke
situatie die iemand sociaal onbetekenend
maakt. Het is armoede die samenhangt
met ras, geslacht, handicap, leeftijd,
opvoeding, migratie, etc. Deze bepaling
is niet zo smal als de puur economische,
maar ook niet zo breed dat ze elke toestand
van onbevredigde behoefte insluit.

Jezus
De voorkeursoptie voor de armen staat in
het hart van het evangelie, omdat Jezus
zich identificeerde met de armen: “Al wat
je voor een van deze minste broeders of
zusters van Mij hebt gedaan, heb je voor
Mij gedaan” (Mt 25,40). Jezus wist zich
door de Geest gezonden om de armen
en de verschoppelingen van zijn tijd een
goede boodschap te brengen (Lc 4,18).
Jezus werd zelf in een eenvoudig gezin
geboren en behoorde tot een volk dat door
anderen werd overheerst.
De GCL-dag valt op 25 maart, het hoogfeest
van Maria Boodschap. God werd een van
ons. Hij kwam in onze menselijke realiteit
met al haar beperkingen. Hij maakte zich
klein: een mens die leefde in een bepaalde
tijd en in een bepaalde uithoek van de
wereld. Paulus schrijft aan de Korintiërs
(en aan ons): “Om uwentwil is Hij arm
geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u
rijk zou worden door zijn armoede” (2
Kor 8,9).

Vragen
De brief nodigt ons uit ons eerlijk af
te vragen: Hoe verhoud ik mij tot de
armen? Wie zijn de armen in mijn
omgeving? Hoeveel arme mensen ken
ik bij hun naam? Hoevelen van hen zijn
mijn vrienden? Het zijn geen gemakkelijke
vragen. Sommigen zullen meer met armen
in aan-raking komen, anderen minder of
zelfs helemaal niet. Je opvoeding en aanleg
spelen daarin ook een rol. Toen wij in
onze jezuïetencommuniteit een gesprek
over dit onderwerp hadden, merkten we
dat armen ook weerstand en gevoelens van
achterdocht bij ons opwekten. Vriendschap met arme mensen kan ons helpen om
daadwerkelijk iets voor hen te doen. Als we
alleen wat geld geven, maar de arme niet
in onze leefwereld binnenlaten, erkennen
we zijn eigen waarde en waardigheid niet.
Vaak voel je je ook machteloos. Soms mag
je meemaken dat mensen erin slagen zich
uit hun armoede op te werken, maar bij
anderen blijft elke hulp zonder resultaat.

Concrete stappen
De volgende evangelieteksten laten zien
hoe Jezus met de armen omging.
o Lc 7,36-50: De Farizeeër en de zondige
vrouw. Jezus verkiest de uitgestoten vrouw
boven de door iedereen geachte Farizeeër.
o Mc 10,46-52: De genezing van de blinde

Bartimeüs. Jezus behandelt de blinde met
respect, roept hem bij zich, luistert naar
zijn nood, benadert hem als iemand die de
moeite waard is.
o Lc 19,1-10: Ontmoeting met Zacheüs.
Ondanks zijn rijkdom is Zacheüs een
marginale figuur. Na zijn ontmoeting
met Jezus beseft hij dat hij alleen maar
met zichzelf bezig was. Ook hij is
verantwoordelijk en kan iets doen om de
nood van anderen te verlichten.
Alle GCL-leden over de hele wereld
worden uitgenodigd om, persoonlijk en
in groep, met deze teksten te bidden en
over deze brief na te denken. Vervolgens
wordt ons gevraagd in een concreet teken
uit te drukken hoe wij met de armoede in
onze wereld willen omgaan. Dit kan het
begin zijn van iets nieuws, zoals de engel
iets nieuws aankondigde aan Maria. Het
teken moet gezien worden in een proces.
Zoals Maria haar kind negen maanden in
haar schoot heeft gedragen, zo kan in onze
gemeenschap een proces op gang komen
waardoor wij beter gaan begrijpen waartoe
de Heer ons roept ten aanzien van de vele
armen in de wereld. Een uitwisseling in
onze groep over de ideeën uit deze brief
kan een eerste stap zijn. Een zalig feest van
Maria Boodschap!
Pieter-Paul Lembrechts s.j.
Drongen, 17 februari 2010

Heer, onze God,
U hebt Uzelf vernederd
om ons te verheffen.
U werd arm,
opdat wij rijk zouden worden.
U kwam tot ons,
opdat wij tot U zouden komen.
U werd een mens zoals wij,
opdat wij uw eeuwig leven
in ons zouden dragen.
U wilde niet alleen in de hemel,
maar ook bij ons op aarde wonen.
U wilde niet alleen hoog en groot zijn,
maar ook zoals wij
nederig en klein worden.
Niet alleen heersen,
maar ook dienen.
U wilde niet alleen God zijn
in eeuwigheid,
maar ook voor ons
als mens in de tijd
geboren worden,
leven en
sterven.
Karl Barth

Op deze bladzijde zou normaal gesproken een verslagje staan van hetgeen Alberto Brito s.j. ons op 6 maart jl. zou verteld hebben
over “profetisch en apostolisch zijn in een Europese ontkerkelijkte cultuur”.
We laten deze bladzijde blanco. Misschien kan je deze bladzijde als werkbladzijde zien en, als er een moment is om eventjes stil
te staan, nadenken over volgende vragen:
* Wat betekent mijn GCL-groepje voor mij?
* Wat betekent het voor mij om deel uit te maken van een ruimere Gemeenschap van Christelijk Leven (Vlaanderen, Europa,
wereld)?
* Wat is volgens mij de taak van een stuurgroep in GCL-Vlaanderen?
We zouden het leuk vinden als je een en ander met de stuurgroep wil delen.
Dit kan op gcl.vlaanderen@telenet.be. Van harte dank!

Maria Boodschap feestdag
van GCL: hoezo?
Op 2 5 m a a r t 1 9 6 7 , h o o g f e e s t va n Ma r i a b o o d s c h a p , we rd e n d e n i e u we
s t a t u t e n e n d e Al g e m e n e Be g i n s e l e n va n d e ve r n i e u wd e “ Ge m e e n s c h a p
va n C h r i s t e l i j k L e ve n” d o o r p a u s Pa u l u s V I g o e d g e k e u rd . De z e d a t u m
w a s e e n b e w u s t e k e u z e . Hi j we rd o n z e o f f i c i ë l e f e e s t d a g . Ar t i k e l 9 va n
d e Be g i n s e l e n ve r w i j s t d u i d e l i j k n a a r d e b a n d t u s s e n o n z e g e m e e n s c h a p
e n d e b o o d s c h a p va n d e e n g e l Ga b r i ë l a a n Ma r i a ( z i e k a d e r ) .
In de canvasreeks Meesterwerken BBC
(juli 2009) werd ik getroffen door het
schilderij Maria Boodschap van Jan Van
Eyck. Hoewel minder bekend, wordt dit
beschouwd als een van de grootste werken
van de schilder. Het is te bezichtigen in
de National Gallery of Art in Washington
DC. Als je bij het lezen van dit artikel
er intens van wilt genieten, raden we je
met aandrang aan te surfen naar Van
Eyck annunciation youtube (http://www.
youtube.com/watch?v=IS1JuS4p4-o) voor
een 4,07 minuten durende beschouwing
van het schilderij in al zijn details begeleid
door de (prachtige maar intussen voor
sommigen misschien versleten) melodie
van de Haïti-song Hallelujah!

1. Het thema
De aartsengel Gabriël komt Maria vertellen
dat ze uitverkoren is om de zoon van God
ter wereld te brengen (Lc 1,26-38). Deze
aankondiging (annunciatie) wordt in de
kerk gevierd op 25 maart, exact negen
maanden voor de geboorte van Christus.
De inscriptie toont ons de woorden:
“AVE GRA PLENA” of “Gegroet, vol van
genade”. Maria antwoordt heel bescheiden
met woorden die omgekeerd staan:
“ECCE ANCILLA DNI” of “Zie de
dienstmaagd van de Heer” . De woorden
staan zo te lezen voor God, die vanuit
het raam bovenaan neerwaarts kijkt! De
zeven gaven van de Heilige Geest dalen op
Maria neer in zeven lichtstralen vanuit het
linker venster bovenaan. De duif, symbool
van de Heilige Geest, volgt hetzelfde pad.
Dit is het moment waarop Gods plan om
de wereld te verlossen in werking treedt.
Door de vleeswording van Christus, de
incarnatie, wordt het tijdperk van de Wet
afgelost door het tijdperk van Genade. Met
de aankondiging gebeurt dus de overstap
van het Oude naar het Nieuwe Testament,
van jodendom naar christendom. Deze
overgang bepaalt dan ook de symboliek
van het hele schilderij.

symbool voor christendom en Nieuw
Verbond. De duisternis van het Oude
Verbond krijgt slechts betekenis dankzij
het licht van het Nieuwe Verbond. Het
licht staat voor het “Licht van de wereld”.
De decoratie van de tempel werd ontleend
aan het Oude Testament, maar met
onderwerpen die volgens de middeleeuwse
opvattingen verwijzen naar de komst
van de Messias. Enkele voorbeelden: In
2. De tempel
de vloertegels overwint David Goliat:
De architectuur gaat geleidelijk over symbool voor Christus’ overwinning op
van romaanse stijl bovenaan – donker, de duivel. Erboven zien we Simson die de
symbool voor jodendom en Oud Verbond tempel van de Filistijnen vernielt: symbool
– naar gotische stijl onderaan – fel verlicht, voor de kruisiging en het laatste oordeel.

Links merken we dan Delila die Simsons
haar afsnijdt: symbool voor het verraad
van Christus.
De achterwand heeft slechts één glasraam,
waarop we Jahweh zien. Net eronder
zijn drie glazen vensters die de Heilige
Drie-eenheid verzinnebeelden. Deze
lichtsignalen benadrukken weer de genade
die over ons komt dankzij de incarnatie
van Christus.
Volgens de middeleeuwse overtuiging
was Maria een ijverige vrouw, die voor
het Heilige der Heiligen gordijnen spon.
Het boek dat ze leest is te groot om het
getijdenboek te zijn. Een middeleeuwse
bron veronderstelt dat ze het boek van
Jesaja las, toen de engel Gabriël tot haar
kwam. De lelies staan symbool voor de
zuiverheid van Maria. De lege stoel zou
dan weer de “lege troon” kunnen zijn,
symbool voor Christus, wat teruggaat op
vroeg-Byzantijnse kunst.

3. De figuren
Er wordt gesuggereerd dat Isabella van
Portugal, vrouw van Filips de Goede,
model stond voor Maria, uiteraard
omdat zij de opdrachtgevers waren. Het
hermelijn op Maria’s gewaad staat voor de
koninklijke status. Dit sluit dan weer aan
bij de middeleeuwse opvatting dat Maria
van koninklijke afkomst zou geweest zijn.
Maria zelf wordt minder aantrekkelijk
voorgesteld dan Gabriël, helemaal
niet uitdagend. De engel, die sowieso
geslachtsloos is, mocht dan nog zo mooi
zijn, hij zou hoe dan ook geen verkeerde
gedachten oproepen bij de toeschouwer
van het schilderij. Geen van beide figuren
heeft een nimbus. Dit heeft te maken met
de zin voor realisme, typisch voor de vroegNederlandse kunst, later gevolgd door de
Italiaanse kunst. Het is niet duidelijk of
Maria rechtop staat, knielt of zit.
Vermits de spiritualiteit van onze gemeenschap Christus centraal stelt, zien we de rol
van Maria in relatie tot Christus: zij staat
model voor onze eigen medewerking aan de
zending van Christus. De samenwerking van
Maria met God begint met haar jawoord in
het mysterie van de aankondiging-incarnatie.
Haar effectieve diens, die blijkt uit haar
bezoek aan Elisabet, en haar solidariteit met
de armen, die weerklinkt in het Magnificat,
maken haar tot een inspiratie voor ons
handelen voor rechtvaardigheid in de wereld
van vandaag…Wij eren Maria, moeder van
God, op een bijzondere manier en we verlaten
ons op haar voorspraak bij het vervullen van
onze roeping. (Algemene Beginselen, 9)
door Ann Sieuw
lid van GCL-groep Yes, Brugge
eurolink GCL-vlaanderen

Met God de bossen in …

GCL-berichten
maand: maart
jaar: 2010
nr: 7

Wil je? En durf je het aan?
Het vraagt wel iets.
Het vraagt openheid,
openheid naar jezelf toe
en openheid naar God.
Hij wil je ontmoeten
in de stilte van je hart,
in de stilte van de bossen.
Je overvragen zal Hij niet.
Maar Hij wil ook niet
dat je onder je eigen maat blijft.
De maat van je diepste
je mooiste dromen.
Iemand met wat ervaring
zal je tijdens deze week van bezinning en gebed begeleiden.

Een week bezinning en gebed midden in de bossen van Saint-Hubert, met als
uitvalsbasis de abdij van Hurtebise. Elkeen wordt ‘s morgens persoonlijk op weg
gezet door zijn of haar begeleid(st)er en trekt dan de ganse dag, alleen met God – en
met zijn picknick – de natuur in. ’s Avonds vertellen we aan elkaar wat er die dag
aan ons allemaal gebeurd is.
Data: van zondag 22 augustus (16u.) tot zondag 29 augustus (14u.) 2010
Prijs: €250
Aantal deelnemers: 20
Info en inschrijving:
Wauthier de Mahieu s.j.
Oude Abdij Drongen
Drongenplein 26 – 9031 Drongen
tel.: 09/216 64 21
e-mail : wdemahieu@jesuits.net

Loyola 2010
Een sportieve voettocht in een prachtig landschap,
elke dag een inleiding rond een thema dat je leven raakt,
stappen in leeftijdsgroepen van ongeveer 9 mensen,
af en toe stilvallen bij de wijdse landschappen,
genieten van ruimte en natuur,
samen bidden en vieren.

Een pelgrimstocht voor alleenstaanden of gehuwden tussen de 20 en 50 jaar, van 16 tot 29 juli 2010. De tocht gaat
van Loyola (Spaans Baskenland), waar Ignatius geboren werd, naar Javier in Navarra, waar Franciscus Xaverius 500
jaar geleden het licht zag.
Diepe vriendschap ontstaat en het gevoel dat men weer nieuwe grond onder de voeten heeft.
Data: van vrijdag 16 juli tot donderdag 29 juli 2010
Prijs : €450 (alles inbegrepen)
Aantal deelnemers : 35
Info en inschrijving :
Leo De Weerdt s.j.				
Korte Winkel 10 - 8000 Brugge		
Tel.: 050/47.00.33 of 050/47.00.20		
e-mail: leo.deweerdt@jesuits.com		
Renate Cauwels
Damaststraat 74 – 9030 Mariakerke
Tel.: 0496/47.69.62
email: renate.cauwels@gmail.com
Voor meer informatie en beelden van vorig jaar surf je naar:

www.pelgrimstochten.be

OP DE FIETS MET GOD
Van woensdag 18 tot zondag 22 augustus.

Op zoek naar God? Hedendaagse mensen van de weg gaan met de fiets.
Geef mij de durf
om regelmatig
de woestijn van de stilte
op te zoeken, God,
en met U alleen te zijn.
Leg uw droom
in mijn binnenste
en laat mij ontdekken
wat Gij van mij wilt.
Want alleen dan
kan ik in uw naam
vreugde brengen aan mensen
en “begin van de
goede boodschap” zijn
voor armen en kleinen.
Ik weet wel
dat ik niet héél de wereld
kan en moet veranderen,
maar laat mij al beginnen
met mezelf,
zodat Gij ook in mij
mens kunt worden

God vinden, vergt soms geen andere inspanning dan met gesmeerde kuiten,
op een bezinnend ritme, en vooral, met open ogen, de schone schepping
door te fietsen. Om in deze geest op ‘vakantiebezinning’ te gaan, kunt u van
18 tot 22 augustus in de Oude Abdij terecht.
We laten ons elke dag op weg zetten door de eucharistie en een inleiding
op het eigen thema van de dag. Telkens rijden we een andere windrichting
uit, om in de schoonheid, de stilte, de inspanning, de rust en het gesprek,
God op het spoor te komen. Zo fietsen we dagelijks een 60-tal kilometer
via mooie weggetjes naar een inspirerende religieuze plaats, omwille van het
gebouw, omwille van de gemeenschap, of simpelweg omwille van de eenvoud.
’s Avonds blikken we terug op de weg die we hebben afgelegd.
Deze bezinnende vakantie staat open voor iedereen. De voorwaarde is
natuurlijk over een fiets te beschikken en graag te fietsen. We maken er geen
conditietraining van maar zullen ’s avonds wel een stevige eetlust hebben.
Programma
De dagen zien eruit als volgt:
7u30
8u00
8u30
9u15
9u45
12u00
14u00
14u45
18u30
20u00
21u00
21u20

Opstaan
Eucharistie
Ontbijt
Inleiding op de dag
Vertrek met de fiets
Lunch en kennismaking met de bestemming van de dag
Stilte/gebed
Terugtocht
Avondmaal
Uitwisseling
Avondgebed
Ontspanning (met pint)

Dag van vertrek
We staan iets later op en na een gezellig ontbijt,
wonen we de zondagse eucharistie bij.
We sluiten af met een feestelijk middagmaal.
Begeleiding
Bart van Emmerik s.j. en Pieter Van Petegem.
MEER INFO OP WWW.OUDEABDIJ.BE
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Voor(zitters)woordje
Het werkjaar zit er weer bijna op…alsook mijn
periode van voorzitterschap. Daarover lees je
verder in de GCL-berichten wat meer. De tijd vliegt.
Examens bij de kinderen doet ons eventjes rustig
worden omdat ze de rust in huis nodig hebben bij
het studeren.
En tegelijkertijd roept de vakantie, met de
bedoeling een rust-periode in te bouwen in de
alledaagse sleur. Toch moeten we er waakzaam
over blijven ook in die vakantieperiode niet van
hier naar daar en ginder te hotsen.
In de vakantie vindt mijn jaarlijkse evaluatie
plaats: Waar ben ik mee bezig? Wat doe ik graag?
Wat werkt negatief op me? Kan ik dit veranderen?
Hoe zal ik dit het volgend jaar aanpakken?
Net zoals een opdracht voor de volgende GCLbijeenkomst blijft zinderen in mijn achterhoofd
doorheen de maand tussen 2 bijeenkomsten,
zo blijven die vragen tijdens de vakantie in
mijn hoofd hangen, deels onbewust. Bij het
einde van de vakantie pluk ik de antwoorden
op deze vragen, ik pluk de vruchten van mijn
evaluatieperiode.
Deze GCL-berichten betekenen het einde van de
tweede jaargang. Ooit heb ik beloofd aan mijn
zoon Juliaan van bijna 9 jaar oud, dat ik hem in
dit voorwoordje wilde bedanken voor zijn hulp bij
het plooiwerk van deze GCL-berichten. Ook deze
berichten in enveloppen steken is een taakje waar
hij mij bij helpt. Bedankt Juliaan, namens de ganse
GCL-Vlaanderen!

Cecilia Vanneste, voorzitter GCL Vlaanderen
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Nieuwe voorzitter
GCL-Vlaanderen
1.We kiezen ervoor om een nieuwe voorzitter
te kiezen uit de mensen van de stuurgroep.

verschuivingen in de andere taken:

2.Zonder te spreken over ‘kandidaten’, vragen
we de leden van de stuurgroep (en dus ook de
vier namen die overblijven) wie ze zouden
voordragen als voorzitter. Dit kunnen ze
doorgeven via mail aan het gcl-mailadres,
bij mij dus, gezien ik geen betrokken partij
ben, dit tegen 7 mei a.s.

Ivo Raskin (groep Kaïros) en Ann Sieuw
(groep YES) delen dit voorzitterschap, in
die zin dat Ivo de eerste 2 jaar als voorzitter
trekt en Ann de 2 volgende jaren.

3.Aan de groepsverantwoordelijken, jullie
dus, vragen we of zij een advies kunnen/
willen geven aan de stuurgroep door één
van die vier mensen voor te dragen. Dit
kan ook doorgegeven worden op het gclmailadres, ook tegen 7 mei a.s. Dit kan
met één advies per groep. Jullie kunnen dus
natuurlijk overleg plegen met jullie groep.

-Voorzitter: het voorzitterschap start in de
maand september 2010 en duurt 4 jaar.

-Nationaal Kerkelijk Assistent: PieterPaul Lembrechts s.j. blijft deze functie
waarnemen.
-Eurolink: De jaren dat Ivo voorzitter is,
blijft Ann onze Eurolink. Als Ann het
voorzitterschap op zich neemt, wordt
Geert Dutry (groep Samuel) Eurolink.

4. Samen met Pieter-Paul bespreek ik hetgeen
binnengekomen is aan mails.

-Penningmeester-secretaris: Luc Buffel
(groep Nescio-Aan de waterkant) blijft
deze functie waarnemen.

5.Ik zal de personen die naar voren komen
uit dit voordragen, contacteren met de
vraag of zij kandidaat zijn. Ik kan dan ook
meer precies uitleggen wat de taken van de
voorzitter inhouden.

(Rita Vandevyvere, Philip Debruyne
s.j. en Chantal Van Huffel hebben de
stuurgroep
een
tijdje
geleden
verlaten, Anne Rotsaert vervoegt de
stuurgroep vanaf september 2010)

6.De volgende stuurgroep op 22 mei kan
indien nodig, overgegaan worden tot
geheime stemming over de voorgedragen
personen die kandidaat zijn.

Als bijna oud-voorzitter (of moet ik zeggen
‘ere’-voorzitter?) ben ik heel blij met deze
opvolging. Als ik terugblik op de 5 jaren
voorzitterschap, weet ik dat Ivo en Ann
zich nooit alleen zullen voelen. De GCLstuurgroep heeft me geleerd hoe het is
om echt samen te werken met anderen,
om te delen over beleidsvisie, om telkens
opnieuw samen te proberen de beweging
te maken van de wereld-GCL naar
GCL-Vlaanderen.

Dit was de procedure die we opstelden
om een nieuwe voorzitter voor GCLVlaanderen te kiezen.
Vele groepen/groepsverantwoordelijken
reageerden en gaven hun advies door. Ik
was blij want dit maakte voor ons duidelijk
hoe jullie tegen dit voorzitterschap
aankijken. De adviezen werden gewikt en
gewogen…
Een stemming was niet nodig, iedereen
binnen de stuurgroep vond zich in
ons voorstel, die niet enkel over het
voorzitterschap gingen, maar ook over de

Beste Ivo, Ann, Pieter-Paul, Luc, Rita, Philip,
Chantal en Geert,
Van harte dank voor deze samenwerking!
Elk van jullie was een bouwsteen in onze
stuurgroep. Ik ben blij dat ik deze mocht
coördineren.
Het ga jullie goed, vaart wel en levet scoone!
Cecilia

Een dagje ENTHOUSIASME …
“ Na t i o n a le dag” van de Waalse GCL (CVX) op 0 7 m a a r t 2 0 1 0
T he m a : “EUR OPA – vanuit het oog punt van de i g n a t i a a n s e s p i r i t u a l i t e i t”

I. Sfeerbeeld en algemene organisatie
Ik vond het een aangename en leerrijke dag.
De dag was ook zo voorbij. Nochtans, hij liep van 9 tot
17 uur.
Er was een rustige en toch dynamische en enthousiaste
sfeer, zoals het een gemeenschap die samenkomt past!
We waren met een HONDERDTAL deelnemers (op
ongeveer 300 leden) en een
20-tal kinderen en jongeren, waarvoor een aparte opvang
en animatie was voorzien.
Voor de organisatievorm van de dag had men gekozen
om het geheel te laten verlopen als één grote gebeds- en
eucharistieviering.
De voorbereiding gebeurde door een groepje dat speciaal
voor deze gelegenheid werd samengesteld. Dit werkgroepje
bestond uit vrijwilligers uit verschillende regio’s.
Voor het middagmaal had men een “Europees koud buffet”
klaargestoomd. Er werd aan de deelnemers gevraagd een
koude schotel, typisch voor België of een ander land of
een Europees dessert mee te brengen.
Tijdens de dag zorgde een gelegenheidsorkestje voor
een muzikaal accentje en voor het aangeven van de
groepsmomenten.
Op het einde van de viering werden er nog 5 leden
plechtig aangesteld in een gemeenschapsondersteunende
functie. Er werd over hen een zegen uitgesproken.

II. Inhoudelijke aspecten
Tijdens de homilie klonk het:
“Profetisch zijn, door eerst en vooral een gemeenschap te zijn.
Streven naar verbondenheid.
Vriendschap vormt de gemeenschap. Ze kan ook Europa vorm
geven.”
In de woorddienst was er de inbreng van Alberto Brito sj,
voormalig kerkelijk assistent voor de wereld-GCL: “GCL als
wereldbeweging – en de landen uit Oost-Europa”
Zie het bijgevoegde verslagje.
De inhoudelijke kern ging over: “EUROPA – vanuit het
oogpunt van de ignatiaanse spiritualiteit”
De inleiding kwam van Pater Madelin s.j., lid van de Katholieke
Dienst voor informatie en initiatief voor Europa (OCIPE). Hij
sprak als een wijs man.
Er was ook een persoonlijke stiltetijd en een uitwisseling in
gesprekgroepjes.
Bij mijn terugreis bleef er iets nazinderen. Het was het
enthousiasme van de dag. Zowel van de organisatiegroep, als
van de deelnemers.
En … enthousiasme werkt gewoon aanstekelijk!
Geert Dutry
Geert is lid van de GCL-groep Samuel en lid van de GCL-stuurgroep

GCL als wereldbeweging
en GCL en de landen uit Oost-Europa
Ui t e e n z e tting door Al ber to Brito s.j.
t i j d e n s d e Nationale dag van de Waalse GCL op 0 7 m a a r t 2 0 1 0

I. GCL als WERELDBEWEGING

II. GCL en de landen uit
Oost-Europa

Als we aan de GCL als wereldbeweging
denken, zien we vooral de structuur
voor ogen: GCL telt momenteel
84 landen, waarvan 60 leden en 24
jonge gemeenschappen. Deze jonge
gemeenschappen wijzen ons erop dat de
Geest werkt.

Het betreft momenteel 6 landen.

Daarnaast is er het inhoudelijke aspect,
die we nodig hebben voor de geest van de
verbondenheid, voor de werking van de
Geest en voor de groei van de opdracht.

Ze hebben het ook zeer moeilijk om uit
te wisselen. De openheid die gevraagd
wordt, groeit zeer geleidelijk. Vanuit hun
verleden hebben ze een groot ingebouwd
wantrouwen.

De GCL’er als individu (maar ook als
land) dient te groeien in een GCLengagement: “Eerst leven en beleven,
daarna filosoferen”
Men zou kunnen spreken van 2 stappen
die doorlopen worden. Als eerste stap
is er een onthaaltraject. Dit geldt als
voorgeschiedenis, om de tweede stap
zinvol te kunnen zetten. Het is een periode
van gebed, nadenken, overdenken, van
groeiend inzicht en geloof. Dit traject
loopt over een periode van 2 à 3 jaar.
Een tweede stap betreft dan de keuze! Een
engagement om verder als GCL’er door
het leven te gaan.

Wat hen typeert, is dat zij christenen zijn,
maar wel met een moeilijke geschiedenis.
Ze hebben een sterk uithoudingsvermogen
(taaiheid, “endurance”).

De wereld-GCL reikt hen bij dit
probleem een hand aan: meterschappen
van westerse GCL-landen met een land
uit het Oosten. De meterlanden gaan
een
samenwerkingsverband aan, een
engagement. Dit gebeurt al door Frankrijk
en Duitsland.
Geert Dutry
Geert is lid van de GCL-groep Samuel en lid van de
GCL-stuurgroep

De GCL-gemeenschap leeft in ideale
omstandigheden met het hart. Dus niet
“mijn groepje”, maar dé GCL, als één stuk
stof!
Dit hoort zo, vanaf het begin, net zoals
een lied degelijk en goed moet zijn vanaf
het begin. Men kan het vergelijken met de
kerkgemeenschap. Het vertekpunt is niet
“God is met mij, God is met jou en jou”,
dus “God is met ons”, maar wel “God is
met ons, met ons allen”. En daaruit volgt:
“God is ook met mij”.
Immers, een groep die alleen leeft, zal
alleen sterven...Vandaar het belang
van verbindingen, samenhang, en
samenwerkingsverbanden.

Ja, dat doet deugd: als broeders
in één huis samen te leven.
Dat is als kostbare balsem
uitgestort over het hoofd
en neervloeiend in de baard,
de baard van Aäron,
tot in de hals van zijn kleed.
Dat is als de dauw van de
Hermon,
neerdalend op Sions bergen.
Daar schenkt de Heer zijn zegen,
leven in eeuwigheid.
Psalm 133

JRS-Belgium v.z.w. of de vluchtelingendienst
van de jezuïeten in België
Jesuit Refugee Service Belgium VZW (JRSBelgium) is de Belgische dochterorganisatie
van Jesuit Refugee Service International,
een internationale NGO die in 1980 werd
opgericht door de toenmalige Algemene
Overste van de sociëteit van Jezus, Pedro
Arrupe. Vandaag is de organisatie in een
vijftigtal landen werkzaam.

- Personen die in België aankomen en asiel
vragen aan de grens, blijven voor de duur
van hun asielprocedure opgesloten.

De sociale zetel van de organisatie is
in Brussel gevestigd, wat een goede
uitvalsbasis is voor een tweetalige VZW
als JRS-Belgium. Bij de organisatie werken
momenteel vier vaste medewerkers (twee
jezuïeten en twee leken) en een tiental
vrijwilligers.

De meest voorkomende landen van
herkomst van de personen die JRS in 2009
in de gesloten centra begeleidde, zijn:
Marokko (77), Democratische Republiek
Congo (74), Irak (70), Sri Lanka (68),
Afghanistan (66).

De opdracht van JRS ligt vervat in
3 woorden: begeleiden, dienen en
verdedigen. Voor JRS-Belgium betekent
dit het begeleiden van vluchtelingen en
gedwongen migranten die vastgehouden
worden in gesloten centra, het dienen
van diezelfde personen door hen
sociale, juridische en morele adviezen te
verstrekken, en het bepleiten van hun zaak
door werk op politiek niveau alsook door
acties om de publieke opinie bewust te
maken.
Wat zijn deze gesloten centra waarop de
activiteiten van JRS in België zijn toegespitst?
Het zijn centra die beheerd worden door
de Dienst Vreemdelingenzaken en bedoeld
zijn om de vreemdelingen die de overheid
het land wil uitzetten of wil verhinderen
het land binnen te komen, ter beschikking
te houden. In België zijn er zes gesloten
centra die een gezamenlijke capaciteit
van ongeveer 550 plaatsen hebben. Ze
zijn verspreid over het hele Belgische
grondgebied: Melsbroek, Steenokkerzeel,
Zaventem, Brugge, Merksplas (bij
Turnhout), Vottem (bij Luik).
Welke vreemdelingen kunnen in België
van hun vrijheid worden beroofd?

GCL-Vlaanderen

- Personen zonder wettig verblijf, of het nu
uitgeprocedeerde vreemdelingen zijn of
vreemdelingen die nooit een procedure
hebben opgestart

JRS-Belgium bezoekt wekelijks alle
Belgische gesloten centra. Zo’n bezoek
aan een gesloten centrum omvat meerdere
elementen: een gesprek met minstens één
personeelslid van het centrum (iemand
van de directie of van de sociale dienst),
een gesprek met de vastgehouden personen
die dat wensen, en de opvolging na het
bezoek. JRS wil deze personen, die om
administratieve redenen van hun vrijheid
werden beroofd, in de eerste plaats een
luisterend oor bieden. De meesten zijn
namelijk erg geschokt door de opsluiting,
die soms meerdere maanden kan duren.
Afhankelijk van de individuele situatie kan
de bezoeker na het bezoek contact opnemen
met verschillende organisaties of instanties.
Voor een persoon met ernstige medische
klachten, die zich door de centrumarts
niet geholpen voelt, kan JRS bijvoorbeeld
contact opnemen met “Dokters van de
Wereld”. Een persoon die een negatieve
beslissing inzake zijn asielaanvraag kreeg,
maar die toch aanwijzingen heeft om voor
het vluchtelingenstatuut in aanmerking
te komen, kan JRS doorverwijzen naar
het “Belgisch Comité voor Hulp aan de
Vluchtelingen”, de operationele partner
van het UNHCR in België. In bepaalde
gevallen neemt JRS contact op met de

advocaat, de Dienst Vreemdelingenzaken
of het Kabinet. Het zijn kleine stapjes
die voor de begeleide persoon soms veel
kunnen betekenen. Een advocaat vergeleek
het werk van JRS ooit met het toedienen
van palliatieve zorgen…
JRS is niet de enige organisatie in België
die de gesloten centra bezoekt, maar
wel de enige die van de gesloten centra
haar prioriteit maakte. De verschillende
organisaties die de centra bezoeken, zoals
Caritas, de Sociale Dienst van Socialistische
Solidariteit,
Aide
aux
Personnes
Déplacées,… komen geregeld samen
onder coördinatie van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen en haar Franstalige tegenhanger
CIRE (Coordination et Initiatives pour
Réfugiés et Etrangers) om ervaringen
uit te wisselen. De informatie die wordt
meegedeeld over de toestanden die men
aantrof in de gesloten centra, voedt de
gemeenschappelijk gevoerde politieke en
sensibiliseringsacties. Zo zal op 20 juni, ter
gelegenheid van Wereldvluchtelingendag,
een groots evenement plaatsvinden in
Brussel.
Voor meer informatie over JRS in België,
Europa, of in de wereld kunt u terecht op
de volgende websites:
www.jrsbelgium.org,
www.jrseurope.org,
www.jrs.net/home.php .
U kunt uiteraard ook contact opnemen
met één van de medewerkers op het
volgende adres:
Jesuit Refugee Service Belgium v.z.w.,
Maurice Liétartstraat 31/9, 1150 SintPieters-Woluwe Tel.: 02/738.08.18, Fax:
02/738.08.16, e-mail: belgium@jrs.net
Nathalie Salazar Medina
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Geloof is gratis… waarom
dan lidgeld?

GCL-berichten
maand: juni
jaar: 2010

Of , m et andere woorden : is geloof gratis?
Ja, geloof hebben is gratis. Neen,
concreet gelovig zijn kost.
Vorming, steun aan derden, organiseren,
een beweging uitbouwen, visies
ontwikkelen en verspreiden, contacten
houden, afstanden afleggen, lid zijn van
de VN en de Wereldkerk….ondanks
90% vrijwilligerswerk heeft dit alles een
financiële keerzijde.
GCL Vlaanderen behoort tot de wereldGCL. Hiertoe behoren reeds 60 landen.
Een tiental landen zijn zich aan het
voorbereiden om (mits zwaar opgelegde
normen) erbij te mogen horen. Willen
we erbij blijven horen?
Als wereldgemeenschap leven we in
verbondenheid met de hele wereld.
Dit betekent in evangelische concrete
daden waarin we elkaar steunen en
ervoor zorgen dat de hele wereld aan
alle opgesomde initiatieven kan deel
hebben.
De financiën van de wereld-GCL
worden vooral besteed aan:
- Vorming van leken die leiding nemen
op nationaal niveau in de Afrikaanse
en Zuid-Amerikaanse kerk
- De werking als NGO. Jawel: GCL
is erkend als wereld-NGO en heeft
een zitje in de NV. Een voorbeeld:
Afrikaanse GCL-groepen zijn dagelijks
betrokken bij hulp aan AIDS-patiënten
en groepen, hulp aan families in nood
enz… Dit is een levende kerk die wij
met ons lidgeld steunen.
- Hulp aan de
Midden-Oosten.

kerk

in

het

- Ondersteuning van de verschillende
continenten op het vlak van beleid.
De wereld-GCL streeft naar eenheid
op het vlak van ‘ignatiaans zijn in
gemeenschap’. Om de 5 jaar is er
een 10-daags wereldcongres waarin
de beleidsplannen worden opgesteld
en gestemd. De realisatie moet verder
opgevolgd en concreet gerealiseerd
worden in de komende 5 jaar. Zo
wordt een beweging verder bewogen en
groeit ze naar elkaar toe in eenheid.
En hiervoor zijn centen nodig.
Elk land heeft op basis van het aantal
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leden en de levensstandaard een bedrag
te betalen aan de wereld GCL. Voor
ons land is dit €1600. Dit is 80 % van
het lidgeld. Ja, ik hoor jullie al zeggen,
zóóóóveel.
Helaas, weer een ontgoocheling…
wij vragen €25 lidgeld, het lidgeld
in Wallonië bedraagt €48. In de ons
omringende landen wordt minimaal
€100 gevraagd, vaak wordt zelfs een
percentage van het inkomen gevraagd.
GCL is een engagement. Een bijdrage
leveren is een bewijs van engagement;
en de wereld-GCL zit nu, wegens
wanbetaling van een aantal landen,
(met schaamte bekennen we dat ook
GCL- Vlaanderen daarbij hoort en stel
u voor …met veel briefwisseling zelfs
kwijtgescholden….) met een deficiet.
Om dit goed te maken vragen ze een
donatie om hun begroting goed te
maken. Voor Vlaanderen: €208

Nog twijfels, vragen of depressies over
het lidgeld ?....contacteer de noodlijn :
050/344000 van Ann Sieuw
Ann Sieuw

Berekening?
Een kopje koffie per lid en alles is
opgelost!
Een capuccino is super lekker maar kost
iets meer!
Daarom een stevige oproep:
Mag het iets meer zijn : MAGIS….
We willen het lidgeld voorlopig op
€25 houden (waarvan €6 voor de
GCL-berichten). We doen een warme
oproep voor ‘donaties’, ‘schenkingen’
van welstellende of goedmenende of
goedvoelende GCL-leden die weten dat
ze, zelfs zonder fiscaal attest, getuigen van
hun verbondenheid met de ignatiaanse
wereldgemeenschap, een NGO.
En
de
20%
GCL-Vlaanderen?

Ach, als kleine Vlaanderen verdwijnt
onze werking in het niets… onze kosten
ook. Toch gaat er nog wat naar huur van
lokalen (vb. GCL-dag in Drongen met
een minimale bijdrage van de leden),
de reis naar een ander Europees land
(1x om de 2 jaar) voor een europees
of wereldcongres, waar de Vlaamse
eurolink, voorzitter, geestelijk begeleider
zelf zijn verblijfskosten betaalt (tot
€600). En tóch, nog steeds zijn er leden
die niet willen betalen… want geloof is
gratis….

kosten

van

O ja, nog even vergeten. Europa wil ook
nog graag €200 voor het organiseren van
een tussen- jaarlijkse bijeenkomst van
de Europese landen. Hiervoor is sterke
ondersteuning van de nieuwkomers
nodig: Litouwen, Letland, Oekraïne…
of denken we: daarvoor betalen ze zelf
wel…? Ze worden overigens begeleid
door sterke landen die het peterschap
opnemen zoals Duitsland en Frankrijk.

Eurolink GCL Vlaanderen,
GCL-groep YES

Lidgeld voor GCL-jaar
2010-2011
Zoals ieder jaar vragen we ook dit jaar
aan iedereen om zijn steentje bij te
dragen in de werkingskosten van onze
Vlaamse GCL en de wereld GCL (zie
artikel Ann).
In
bijlage
vinden
jullie
een
overschrijvingsformulier. De minimumbijdragen zijn:
GCL-lid: €25
Groepsbegeleiders dienen niet te
betalen.
GCL-lid student: €20
GCL-leden ontvangen de
GCL-berichten.
niet-GCL-lid: €6
Nederland: €7,50
Denk je er ook aan om een kopje koffie,
de capuccino, het ijsje, het toetje,…(een
gans menu mag ook!) te schenken op de
GCL-rekening? De wereld-GCL in de
zeer ruime betekenis dankt je!

Abdijvakantie te Postel
Samen in Vreugde christenen in weer en wind
organiseert
van 26 tot 29 juli 2010
een Abdijvakantie te Postel.
Gehuwden, ongehuwden,
Gezinnen met kinderen in de lagere schoolleeftijd
of zonder kinderen
alleenstaanden, religieuzen…
kortom
voor ieder die interesse heeft,
een vakantie
waarin we ons geloof zinvol en fris willen beleven
Inschrijven mogelijk tot 15 juli 2010
Info: Marijke Meinesz-van’t Hoff
Tel: O11 68 05 57
E. marijke.vanthoff@skynet.be
Tineke Mardaga,
E: tineke.mardaga@bisdomhasselt.be

Kasteelvakantie Grand Halleux
In de Ardennen
Samen inVreugde, organiseert van
12 – 16 juli 2010
Voor jongeren vanaf 16 jaar
gezinnen met of zonder kinderen
ongehuwden, religieuzen…
Voor iedere leeftijdsgroep een eigen programma
Op zoek naar fris en zinvol gelovig leven.
Inschrijven mogelijk tot 28 juni 2010
Info: Luc en Ria Van Laer-Thaens
Tel: 011 25 47 17
E. ria.thaens@skynet.be
Marijke Meinesz van’t Hoff
Tel:0 11 68 05 57
E:.marijke.vanthoff@ skynet .be

www.sameninvreugde.be

Toneelstuk

maand: september

MISSIE

jaar: 2010

En ke l e maanden geleden kwam het toneel st u k
‘M i s s ie’ ter sprake in onze GCL-groep. En kel e n
h a d d en het stuk al twee keer gezien: dat m o est
to c h iets bijzonders zijn! Onze begelei der, B o b A l b er t i jn s.j., jarenlang missionaris in Cong o, vo n d
h et een echte aanrader. Thuisgekomen su r f te i k
n a a r w w w.kvs.be en er bleek nog een opvo e r i n g
p l a a t s te hebben in Roeselare. Ik aarzeld e n i et o m
t i c ket s te bestellen. Echtgenoot, twee do c hter s
( zest i en en achttien jaar) en een koppel v r i e n d en
t r o k ken mee naar Roeselare.

Auteur: David Van Reybroeck

Regie: Raven Ruëll
In het Nederlands nog te zien:
14 januari 2011: Cultuurcentrum Knokke-Heist
9-10-12-13 februari 2011: KVS Brussel
Meer info op: www.kvs.be

Na een Duitse (Berliner Festspiele) en Franse (Parijs, Tournai) tournee wordt het stuk nog enkele keren in het Nederlands opgevoerd.
Warm aanbevolen! Ikzelf ga ook voor een tweede keer kijken.

Een woord van dank aan Cecilia is hier meer
dan op zijn plaats. Onder haar enthousiaste
leiding hebben we GCL Vlaanderen verder
zien uitgroeien tot een groep geëngageerde mensen die zich verenigd weten in de
Ignatiaanse gedachte.

Intussen is voor de meesten onder ons de
vakantie voorbij.

P.S.: Ik had bovendien het geluk dat ik de week vóór het
toneelstuk ondergedompeld werd in de Congo-problematiek, doordat onze oudste dochter een scriptie geschreven had voor school met als titel “Wat bracht het
vruchtbare en veelbelovende Oost-Congo ten val?”. (Je
weet wel, nalezen op typ- en andere foutjes.)

Tussen alle stormen in de politiek, in de kerk
en in onze natuur door heb ik me laten raken
door twee vragen:
- Waar vind ik geluk en waaraan besteed ik
tijd?
- In welke mate sta ik open voor de ander/de
Ander?

Ben je geïnteresseerd in de Congo-problematiek of wil je
voor je gaat kijken naar dit toneelstuk er iets over lezen?
Stuur me een mailtje en ik mail je de scriptie van onze
dochter door (39 blz). cecilia.vanneste@telenet.be

Cecilia Vanneste
Groep Amar y servir

GCL-Vlaanderen

Voor(zitters)woordje
Zoals jullie in de vorige editie allicht hebben
gelezen, is er vanaf heden een wissel van de
wacht binnen GCL in die zin dat ik aanvaard
heb het voorzitterschap over te nemen van
Cecilia.

De witte pater André Vervecke wordt op weergaloze wijze tot leven
gewekt door Bruno Vanden Broecke, gekend door ‘Het eiland’ en
‘Man bijt hond’. Hij verschijnt aan een eenvoudige lessenaar, alsof
hij een lezing over zijn leven als missionaris komt geven in een parochiezaaltje ergens in Vlaanderen.

‘Missie’ is een meer dan anderhalf uur durende monoloog waarbij
je geen seconde de aandacht voelt verslappen, geen enkel moment
raak je afgeleid. Een toneelstuk waarin gelachen wordt, waarin het
soms minutenlang muisstil is, waarvan de woorden je diep raken.

C
I
R
GCL - BE

Acteur: Bruno Vanden Broecke

Op basis van tientallen interviews met missionarissen in Congo schreef
David van Reybroek een meesterlijke theatertekst. Verschillende verhaallijnen komen elkaar in de monoloog voortdurend tegen: oorlogen in Congo, het dagelijkse leven in dat land, de tegenstellingen
met het huidige Vlaanderen, de beslommeringen van een missionaris in Afrika, enzovoorts.

Pater Vervecke leeft in de Oost-Congolese stad Goma, midden in de
confictzone aldaar. Hij beschrijft de gruwelijke situaties die hij heeft
meegemaakt en het ondraaglijke leed dat hij heeft moeten doorstaan. Toch verliest hij zijn geloof in God niet. Hij vertelt over zijn
roeping, over de keuzes die hij ooit maakte, over eucharistie, over
God, maar ook over vastzitten in de modder, de authenticiteitscampagnes van Mobutu, over het Congo dat, als je er eenmaal geweest
bent, je niet meer loslaat.
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Inspiratie vond ik hierbij o.m. in een gezinsvakantie waar ik andere jonge gezinnen
mocht ontmoeten en waar we rond Simon
Petrus hebben stilgestaan. Een rots genoemd, maar toch ook een beetje twijfelaar en
bovendien iemand die door zijn eigen verkeerde voorstelling van Gods Rijk het initieel
moeilijk had om voluit in Gods liefde te gaan
staan.
Ik hoop dit verder te verdiepen in mijn GCL
groep en mijn dagelijks leven.
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Bij jezelf wonen
Ee n v a n d e r o d e d r a d en d o o r h ee n mijn voorbije zomer
i s h et l ezen v a n e en b o ek v a n B i eke Vandekerckhove:“De
s m a a k v a n d e st i l te . H o e i k b i j mezelf ben gaan wonen.”
D eze s c h r i j fster, ee n p r i l l e v eer t i ger, werd meer dan
t w i nt i g j a a r g el ed en g et r o f fen d oor een dodelijke spi er z i e kte A my o t r o p h i s c h e L a ter a l e Sclerose, ALS. Haar
l ev en sv e r w a c ht i n g en w e r d en g e schat op vijf jaar, maar
d r i e j a a r l a te r sta g n e er d e d e z i ekte. In haar boek geeft
B i e ke o n s een i n k i j k i n h a a r b ep r oevingen, haar strijd,
h a a r l ev e n . H et b o e k i s een v er zameling van korte overw eg i n g en b i j g ed a c hten d i e h a a r tijdens de afgelopen
d ecen n i a g evo ed en u i tg ed a a g d hebben, bij leven s i n z i c hten d i e g ew o r tel d z i j n i n haar eigen geschiede n i s . Een p a r e l v a n e en b o ek , a l s je het mij vraagt, dat
j e n i et i n één keer u i t l ee st ( zo a l s de schrijfster zelf ook
s u g g e r eer t ) m a a r w a t j e l a n g za am, af en toe, je leven
l a a t b i n n e n st r o m en o m h et te over wegen, te smaken, te
h er ken n e n .
De verhalen in het boek zijn stapstenen, antwoorden op gevoelens van wanhoop, afkeer, leegte, donkerte in haar eigen bestaan. Die antwoorden zijn niet
absoluut, noch zijn het theorieën die zomaar voor elke mens zouden kunnen
gelden. Vaak gaat het ook over dieptes die tussen de woorden en gedachten
liggen, omdat er eenvoudigweg geen woorden voor zijn. Het mysterie van het
leven is immers niet in vaststaande woorden of denkkaders te vatten maar
dient telkens weer door mensen ontdekt en gevonden te worden. Door haar
ziekte werd Bieke reeds op 19-jarige leeftijd gedwongen om antwoorden te
zoeken. Voor andere mensen kan dit zoeken meer geleidelijk zijn, of na een
crisis of na een pijnlijke confrontatie. In elke geval heeft het voor haar iets
van een “kantelmoment” gebracht, een verandering waardoor de ruimte van
leven of de kijk op het leven verandert. Toch is dit kantelen geen eindpunt,
maar iets van een nieuw begin.

De stilte
Een vreselijke ziekte dwong Bieke tot stilstand, met een ongekende hardheid
en onrechtvaardigheid. Ze dwong haar om de weg naar binnen te gaan, om
voorbij en tussen de woorden van anderen haar eigen woorden te zoeken, om
“te gaan staan waar geen plek is om te staan”. Dit laatste, een wijsheid uit de
zentraditie, bleek jarenlang op de achtergrond van haar leven naar betekenis
en waarheid te zoeken. Het is vooral de stilte die heeft toegelaten dat er zich
een nieuwe weg opende. (Ant)woorden kwamen van binnenuit, niet uit een
denken, maar uit een passief worden, een niet-weten en luisteren. “Wachten
tot er iets wil smelten en iets wil gaan vloeien in je”, is haar ervaring. Niet dat
er niet eerst wanhoop, leegte en uitzichtloosheid was, maar er kwamen ook
momenten van puur geraakt zijn. Daar is ze blijven naar kijken en in die kleine

ervaringen kondigde zich een nieuwe werkelijkheid aan, “onvoorstelbaar en ongrijpbaar maar ongelofelijk mooi”.

Het mysterie van ons bestaan
Het boek is niet in de eerste plaats een uitnodiging om bij haar
inzichten te blijven stilstaan, maar om er ons van te overtuigen
om beelden, opvattingen en concepten los te laten en onze eigen, persoonlijke weg te gaan. Zelf zoeken naar de kern van
het leven, naar het mysterie dat ons bestaan gloed en glans
geeft. Niet dat beelden ons niets kunnen zeggen, integendeel.
Maar op een bepaald moment voldoen de opvattingen over
het leven niet meer en is het tijd om de etiketten en ideeën
over de werkelijkheid los te laten en naar de werkelijkheid zelf
door te stoten. “Toen ik alles als het ware voor het laatst zag,
was het alsof ik alles voor het eerst zag”, schrijft Bieke. Alsof de
woorden en inzichten waar we ons altijd aan vasthielden, als
een afgebroken puzzel voor ons liggen en we, in alle eerlijkheid
met onszelf, een nieuw besef moeten opbouwen.

De woestijn
Het lijkt soms een nieuwe rage te zijn: reizen naar verre landen
met grote woestijnen of naar verre, vreemde culturen om onze
denkpatronen eens door elkaar te laten schudden. Een avontuurlijk gebeuren, wat b.v. ook het leven van Eric-Emmanuel
Schmitt veranderde. Toch is er ook een woestijn die we met
ons meedragen en waar we liefst zo ver mogelijk uit de buurt
blijven. Want “niets is zo moeilijk als het uithouden met jezelf”.
Leegte, wanhoop, ontevredenheid, het zijn maar enkele voorbeelden van vreemdelingen die in ons wonen en waar we
liefst af en toe een flinke dreun tegen geven in de hoop dat
ze weer even naar de vergeethoek willen gaan. ‘Het leven zal
beter zijn als die er niet meer zijn’, denken we dan… We leven
een leven ‘ondanks’ de moeilijkheden en nog niet ‘met’ de
moeilijkheden.
We hebben vaak niet de moed om regelmatig naar deze stemmen te luisteren, om ze te laten bestaan. “Daarom zijn we vaak
uithuizig”, letterlijk en figuurlijk. Wanneer we alleen zijn en er
voor kiezen om geen vol programma af te werken, komen we
in de loop van de dag soms in een somberheid terecht, of in gedachten die ons in een negatieve spiraal blijven bezighouden.
We hebben schrik voor dat dode punt en kiezen daarom vaak
liever voor een vol programma dat ons gaande houdt en de demonen geen kansen geeft. Bieke leerde van de zenmeesters en
de monniken dat het heilzaam kan zijn om dagelijks in de stilte
te gaan zitten om naar jezelf en je demonen te luisteren. Voor

zichzelf heeft het alleszins haar omgang met zichzelf en met
haar omgeving veranderd. Uithouden in de innerlijke onrust.
Een opgave die bij haar tot goede vruchten heeft geleid: een
nieuw hart en nieuwe ogen.
Bij jezelf gaan wonen is je eigen waarheid over je leven, je eigen woorden gaan ontdekken. Niet als een super-subjectief
gebeuren dat je op een eiland doet terechtkomen, maar als
een weg naar nieuwe helderheid en rijkdom van leven. Zo’n
waarheid plooit ons niet terug op onszelf maar breekt ons juist
open naar anderen toe. Het gaat om een waarheid over de
werkelijkheid die ons weer in staat stelt verwonderd te zijn,
zoals een kind dat kan zijn om de kleine dingen waar volwassenen vaak aan voorbijlopen. Een waarheid ook die me toont
dat ik de ander telkens weer nodig heb om mezelf te kunnen
worden. Want als ik in vrede kan leven met het vreemde en
ongewenste in mezelf, kan ik misschien ook beter in staat zijn
om te leven met het vreemde en ongewenste buiten me, met
die wezens die rondom mij leven en een deel van mijn ademruimte innemen, ja, zelf soms in de weg zitten op mijn pad van
rust en zekerheden. Maar het mysterie van het leven licht juist
onze verbondenheid op, ze snijdt ze niet af.

Hoe kan ik bij mezelf gaan wonen?
Bieke getuigt van de rijkdom en de smaak van de stilte die haar
hebben geholpen om bij zichzelf te gaan wonen. Daarnaast
geeft ze ook nog een tweede wijsheid aan om ons op weg
te zetten: “Als ik iets aanraad, is het: lees, spits je oren, geef
je ogen de kost en noteer wat je raakt. Het is je beste gids”.
Woorden, verhalen, citaten zijn voor haar altijd stapstenen
geweest “die een pad legden op de golven”. Haar hele boek
getuigt daarvan.
Inzichten en ervaringen noteren is een vorm van markeren.
Uitschrijven is voor de meeste mensen sowieso ‘verdiepen’
en niet toelaten dat het zomaar weer ‘vervliegt’. Wat je noteert (of uitspreekt) wordt sterker naar de realiteit getrokken
dan gedachten en ideeën die alleen in ons hoofd verder blijven bestaan. Noteren laat ons ook toe om achterom te kijken,
om een rode draad te zien of juist veranderingen in de koers
van ons leven beter op te merken. Het maakt het leven boeiender en rijker… dat is althans wat elke bladzijde van het boek
uitstraalt.
Renate Cauwels
Bieke Vandekerckhove, De smaak van de stilte, 2010, Lannoo, 159 blz.

1. Wat raakt je in de ervaring en het levensverhaal van
Bieke?
2. Heb je zelf al momenten meegemaakt dat de denkkaders, beelden en ideeën het voor jou niet meer deden?
Wat deed je toen? Wat gebeurde er?
3. Wie of wat helpt jou om te groeien in een thuiskomen
bij jezelf?

Cebeco: een draagvlak
voor de Vlaamse
jezuïetencolleges
V l a a n d e r e n te l t zev en j ezu ï eten co l l e g e s . Zes
d a a r v a n b i ed en b a s i s o n d er w i j s a a n en a l l em a a l o r g a n i s e r e n z i j a l g em e en s e c u n d a i r
o n d er w i j s . D eze zev e n co l l eg e s w e r ke n a u to n o o m , zo d a t z i j ku n n e n r eken i n g h o u d e n m et
d e l o ka l e n o d en en v e r w a c ht i n g e n . C e b eco
( ‘C ent r a a l B el e i d v a n d e C o l l e g es ’) b i ed t ze
ee n g em e en s c h a p p el i j k d r a a g v l a k , ee n s o o r t
‘ko ep el ’. I n d e w er k i n g v a n C eb eco z i j n e en
v i j f ta l ter r ei n e n a f te b a ken en .

1. De aandacht voor en de realisatie van
ons opvoedingsproject bevorderen
Een school is een leeromgeving. Er staan vakken op het programma en de leerinhouden worden in leerplannen bepaald.
Maar een school is ook een opvoedingsomgeving. Leerkrachten,
opvoeders en directieleden moeten de gelegenheid krijgen om
de eigen werking te spiegelen aan de ignatiaanse spiritualiteit
en pedagogiek. Cebeco biedt daartoe gelegenheid. Ook in de
andere contacten met de colleges is het opvoedingsproject
een referentiepunt. Niet als een ‘regel’, wel als een blijvende
inspiratiebron.

2. De binding tussen de jezuïetengemeenschap en de colleges onderhouden
De aanwezigheid van jezuïeten in de colleges is beperkter dan
vroeger. Dat neemt niet weg dat de jezuïeten en de colleges
met elkaar verbonden willen blijven. Cebeco is vertegenwoordigd in de raden van bestuur van de colleges. Enkele jezuïeten
werken in onze colleges. Ook via andere wegen willen we zorgen voor een levend contact: een bezoek van de provinciaal,
inbreng van jezuïeten tijdens vormingsdagen, gesprekken van
jezuïeten met leerlingen over roeping, enz.

3. Netwerking: de band tussen de jezuïetencolleges onderhouden
De sj-colleges vormen een gemeenschap, waarin mensen elkaar
bemoedigen en hulp bieden als dat nodig is. De regelmatige
vergaderingen van directeurs, adjunct-directeurs, pastoraal
verantwoordelijken, medewerkers aan de sociale projecten
e.d. maken dat mensen elkaar kennen, expertise kunnen uitwisselen, samen reflecteren. Vormingsdagen in de Oude Abdij

van Drongen, internationale congressen, intercollegiale studiedagen enz. versterken de banden tussen onze colleges.

4. Pedagogische begeleiding: onderwijs en
opvoeding in de colleges ondersteunen
Onze schoolteams ontwikkelen o.l.v. de directieploeg een eigen dynamiek om kwalitatief onderwijs in een goede opvoedingsomgeving te bieden. De pedagogische begeleiders ondersteunen die zorg. Onze begeleidingsdienst voor de secundaire
scholen bestaat uit elf vakbegeleiders, die zorg dragen voor
de leerkrachten van hun eigen vakdomein. Zij observeren de
werking en geven feedback. Niet om het werk van de collega’s
te ‘beoordelen’, wel om hen te helpen met doelgerichte suggesties. Dat alles in een collegiale sfeer, met waardering voor
ieders inzet en bekwaamheid. Voor de lagere scholen bieden
we dezelfde ondersteuning voor directies en schoolteams.

5. De jezuïetencolleges vertegenwoordigen in de onderwijswereld
De onderwijswereld is in voortdurende ontwikkeling. Op heel
wat niveaus worden opties genomen voor onderwijsversterking en –vernieuwing. Het is belangrijk dat de jezuïetencolleges
aanwezig zijn in deze dynamiek, hun eigen aandachtspunten
op tafel leggen en waar mogelijk het Vlaamse onderwijs mee
ondersteunen.

Traditie met toekomst
In de jaren ‘80 hebben de Vlaamse jezuïeten ervoor gekozen
hun onderwijs in handen te geven van leken. Met het verlangen
verbonden te blijven met de scholen. De colleges zijn gehecht
aan deze band en willen blijvend de ignatiaanse spiritualiteit
en ‘manier van doen’ gestalte geven. Dat is een keuze voor ‘traditie met toekomst’: verbonden zijn met de eigen oorsprong,
maar evenzeer beweeglijk in de wereld van vandaag staan en
ten dienste van de groei en ontwikkeling van de jonge mensen
van déze tijd. Cebeco draagt mee dat engagement, in open
contact en samenwerking met jezuïeten en met de mensen die
het project waarmaken in de scholen.
Peter Knapen
Voorzitter Cebeco
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We ontvingen reeds heel wat bijdragen, maar nog lang
niet alle…

jaar: 2010

Onze oproep om er een kopje koffie bij te betalen, kreeg
veel respons. Sommigen schreven niet alleen een kopje
koffie over, maar bezorgden ons ook een gans taartenbuffet! Hartelijk dank daarvoor!
Voor hen die nog niet betaalden: wil je dit zo snel mogelijk
in orde brengen?
De minimum-bijdragen zijn:
GCL-lid:		
€25
GCL-lid student: €20

God vinden… op
de fiets.

niet-GCL-lid:
Nederland:

Groepsbegeleiders dienen niet te betalen.
GCL-leden ontvangen de GCL-berichten.

€6
€7,50

Dank om ook te denken aan het kopje koffie, het ijsje, het
toetje,…!

Ee n 2 6-tal mensen beleefden eind augus t u s een intense week “met God op de fiet s ”.
Va n u it de Oude Abdij van Drongen legden ze
n a a r keuze een kortere of lange fietstocht a f
m et de nodige spirituele input bij vertrek .
E l ke dag was een halte voorzien waar men s en
g et u i gden: abdij van Zevenkerke, gezin m et
7 k i n deren,...We vroegen Els Knockaert v a n
d e G CL-groep Yes om haar impressie voor o n s
n eer te pennen...
Die ene boom, die bloem, de wind, de zon, water, beweging,
gedachten,… waarop kan je dat alles ervaren: zien, horen, ruiken,… op de fiets! Jawel, op de fiets doorheen het Oost-Vlaamse
land. Je hoeft niet verder te lezen hoor, het is maar… OostVlaanderen en niet Italië, Marokko, Amerika, Nieuw-Zeeland,…
Spectaculair is het niet… Maar we ontmoetten daar wel een
klein stukje God op die toch wel rustige wegen. Gelovige mannen hadden het gewaagd om een fietstocht te organiseren
voor gelovige medereizigers. De spiritualiteit van de jezuïeten
werd de leidraad om die dagen veilig door het leven te fietsen.
Veilig? Ja en neen. Als fietser en mens had je de kans om in te
gaan op de uitnodiging van Mozes om je eigen land uit te trekken met de nodige (kleine) risico’s. Iedere morgen zond Mozes
ons met zijn verhaal op pad naar het misschien wel beloofde
land. Ieder nam zijn afstand: kort of lang. Ieder had zijn ervaring in het heden of verleden: kort of lang. Onderweg waren
er mensen die hun ervaring in het geloof vertelden en meedeelden met ons. Mozes is nog altijd onderweg met zijn volk…
in Lovendegem, Eeklo, Sint-Andries, Vichte, Gent,… en wij namen die verhalen mee op de fiets tot in Drongen. Soms nog
met het gezelschap van de wind die door de haren speelde in
de tuin in Lovendegem, met de neo-gotische gekleurde woor-

den in Eeklo, of met een benedictijnse zending. Mozes bleef
ons zelfs gezelschap houden in het uur van pure en gave stilte:
waar brengt God ons naartoe? Naar Drongen. Naar het nemen
van stappen, kleine of grote… Wat had die dag van honderden
keren trappen met de pedalen, van kilometers schuiven onder
onze wielen, van genieten van de zon, van stilletjes bidden dat
het overgaat, ons gebracht? Hadden die moeder en vader met
zeven kinderen ons verder gebracht? Hadden die zusters van
Liefde een handje geholpen in ons verhaal? Had die deken
woorden van Mozes gebruikt? Alles werd samen gelegd. Alles
werd gewikt en gewogen. Een stroom in ons werd niet ingedijkt in tegendeel, het water begon soms te vloeien. Meer en
meer! Het beloofde land kwam in zicht. Als je er tenminste tijd
voor nam ’s avonds. Effekes achterom kijken om dan verder te
fietsen in en door het leven, dankbaar om de vele dingen die
op onze weg kwamen. Een bezinnend moment voor en bij God
en een koele dronk vergezelden ons naar een nacht van droom
en slaap. Zo was het iedere dag! Als we dit meenemen naar
huis dan kan het niet anders of we fietsen van de morgen naar
de avond toe en buigen ons over de dag om te besluiten dat
God in alle dingen te vinden is…
Els Knockaert, Groep Yes

Kalender
29 sept. 2010: Voorstelling GCL in Antwerpen
30 sept. 2010: Voorstelling GCL in Drongen

Inschrijving en meer info mogelijk op
gcl.vlaanderen@telenet.be.
De GCL-stuurgroep komt samen op 1 en 2 oktober 2010
om de verdere agenda samen te stellen.
De Vlaamse GCL-dag vindt plaats in maart of april.
De volledige agenda zal dus te lezen zijn in de GCL-berichten van december 2010.

C h r istelijke spiritualiteit voor mensen v a n d a a g

Infoavond over Geestelijke Oefeningen

Uit dezelfde Bron

Ignatius van Loyola werkte deze ervaringsgerichte methode
om God op het spoor te komen uit. Het is een manier om te
leren bidden, om geloof en leven te verbinden, om Jezus na
te volgen, om te groeien in de relatie tot God, anderen en
jezelf...

Een dag van ontmoeting, vorming en viering voor wie zich in
het spoor van Ignatius wil verdiepen in het christelijk geloof.
Thema: ‘uit vrije wil’. Over het ‘zich onverschillig maken’ als
oefening, evangelische levenshouding en genade.

Op dinsdag 28 september, om 20u

Zondag 10 oktober, van 9u30 tot 17u.
Aansluitend op de brondag is er om 18u in de neogotische
kapel een Festivaldi-concert van het Drongens Kamerorkest.
Kaarten: €8 (volw.) - €6 (kind). Info en kaarten 0485.50.86.19
of info@drongenskamerorkest.be.

Meer info op www.oudeabdij.be

maand: december
jaar: 2010
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Voor(zitters)woordje
Ik kan er moeilijk omheen. De polemiek in de kerk duurt maar
voort. Wat begon met een aarzeling om de pedofilie kwalitatief en kwantitatief in kaart te brengen - een probleem waar
iedereen wel iets over aanvoelde - deinde verder uit naar
een twist tussen het belang van het instituut versus het belang van de slachtoffers. Intussen is het beeld van de kerk
in Vlaanderen en van ons geloof vervormd door een aantal
uitspraken die telkens opnieuw verkeerd blijken begrepen te
worden. De leer van Rome lijkt zich te reduceren tot regels
over aids, homo’s e.d. Niets over zoveel goeds dat in ieder van
ons gebeurt als we ons geraakt weten door God. Niets over
hoe Jezus of Ignatius zou reageren op zulke situaties. Zou hij
de wet louter benadrukken of proberen de mensen te raken
vanuit hun vragen?
Het debat dat in de media breed wordt uitgesmeerd, creëert
een beeld van een kerk dat ons kwaad maakt, verdrietig en
soms moedeloos doet worden. Het dreigt ons weg te drijven
van de kern van ons geloof. Ten slotte willen we God ontmoeten in ons leven, gemeenschap vormen en elkaar steunen in
ons zoeken. We hebben nood aan verinnerlijking en richting.
Nood aan getuigen van vurig geloof dat ons doet verrijzen uit
ons dagelijks bestaan en iets doet vermoeden van de waarachtige liefde.
Geboden en regels worden dan een gevolg van Gods liefde
die werkzaam wordt en geen preconditie om er bij te mogen
horen.
De laatste maanden heb ik twee sterke positieve ervaringen
gehad. Eén daarvan is de ontmoeting met Pater Generaal. Een
man die vrij spreekt, zich losmaakt van het belang van een
orde of een godsdienst en zich focust op de groei van de mens.
Hierbij kan onze ignatiaanse traditie van onderscheiding een
belangrijk hulpmiddel zijn. In dit nummer meer hierover.
Een tweede ervaring was een weekend van de GCL-stuurgroep
eind september. We hebben vanuit onze persoonlijke weg in
de verschillende GCL-groepen proberen onderscheiden wat
ons blij maakt en waar we nog groeikansen zien. De belangrijkste conclusie is het teruggaan naar de kern van ons geloof,
God tegenkomen in ons dagelijks leven en hierin onze zending
zoeken. We willen vanuit de stuurgroep de contacten met de
groepen intensifiëren en met jullie de vruchten van jullie zoektocht delen. Ook hierover meer verder in dezer nieuwsbrief.
Hartelijke groet,
Ivo Raskin, voorzitter GCL Vlaanderen.
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Pater Generaal op
bezoek bij IgnAN
(26/9/2010)

Op 26 september hadden we het uitzonderlijke genoegen om
Pater Generaal Adolfo Nicolás te ontmoeten. Hij is wereldwijd de
overste van de jezuïeten of anders gezegd Ignatius anno 2010.
Zoals Ignatius is ook Pater Generaal van Spaanse afkomst. Hij
heeft een groot deel van zijn leven op de Filippijnen en in Japan
doorgebracht, wat tot uiting komt in zijn beeld van het christendom en zijn manier van spreken. In het verre oosten is het
christendom slechts een van de verschillende godsdiensten. Het
instituut Roomse kerk is er niet alomtegenwoordig.
Pater Generaal sprak voor de leden van IgNan - het ignatiaans
apostolisch netwerk. Dit is een groep van organisaties en werken die ignatiaans geïnspireerd zijn. Achterliggend doel van deze
vereniging is om elkaar te vinden en te versterken in hun zending. Het netwerk wisselt informatie uit en zoekt om de samenwerking te bevorderen.

Leken
Pater Generaal spreekt op een vrije manier over de cruciale rol
die de leken hebben gevormd in de geschiedenis van de orde
van de jezuïeten:
“De samenwerking met de leken is door de hele geschiedenis
van de Sociëteit van Jezus heen belangrijk geweest. Nochtans
worden in de geschiedenisboeken doorgaans alleen de namen
van de jezuïeten vermeld, en niet die van de leken.
We hebben in de SJ enkele genieën gehad, zoals Matteo Ricci s.j.
Hij heeft echter maar kunnen doen wat hij gedaan heeft, dankzij
de medewerking van Chinese leken. Zonder samenwerking met
leken zou de Sociëteit niet geworden zijn wat ze was en is en
gedaan hebben wat ze gedaan heeft en nog steeds doet.
Het zijn niet enkel leken die samenwerken met jezuïeten, maar
ook het omgekeerde is waar. Hoe dan ook, de zending moet
hierbij steeds centraal staan. Het is in de zending dat leken en
jezuïeten elkaar kunnen vinden.”
Meer en meer ziet Pater Generaal dat jezuïeten niet meer per se
aan het hoofd van een organisatie hoeven te staan. Steeds meer
wordt de vraag gesteld of er een jezuïet zou kunnen deelnemen,
niet om de leiding te nemen, maar om te inspireren - om het
in Bijbelse symboliek te zeggen, niet als hoofd van het lichaam,
maar als een van de ledematen.

Eenvoud

Gemeenschap

“Het jezuïetenjargon kan een probleem zijn. Ik roep de jezuïeten op om zo weinig mogelijk jargon te gebruiken. De maatschappij went daar nooit aan. Het blokkeert de mensen. Een
woord als “onderscheiding” bijvoorbeeld is in Japan onbegrijpelijk. Het is een kwestie van nederigheid om de taal van jan en
alleman te gebruiken. In plaats van te spreken over ignatiaanse
pedagogie kan je bijvoorbeeld ook spreken over “goede opvoeding”. Laat het toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen.
Niemand ligt wakker van een theologische discussie - nochtans
heb ik die heel mijn leven onderwezen!”

Om te kunnen luisteren en te groeien heb je enerzijds de stilte
en jezelf nodig, anderzijds ook de gemeenschap. Die geeft je
steun en moed in je zoeken. Daarnaast bevestigt ze je of corrigeert ze je door je te wijzen op sommige zaken die je jezelf
misschien niet afgevraagd hebt. Het centraliseren van alle keuzes - bedenken/uitvoeren/corrigeren - bij een enkele persoon
is niet gezond.

Treffend is dat Pater Generaal de zoektocht van de mens naar
zijn zending centraal stelt. Dit is het doel. Hij roept op om ons
niet blind te staren op theorieën of waarheden die we in het
verleden ontwikkeld hebben, maar deze waar nodig aan de
kant te schuiven, geen angst te hebben om iets te laten vallen, maar steeds op zoek te gaan naar re-creatie: het opnieuw
bedenken van middelen die de zoektocht van de mensen van
vandaag kunnen helpen.
En onder mensen verstaat hij niet enkel die met het etiket
christen. Het omvat evengoed de post-christelijke mensen uit
het Westen als de moslims en anderen.
Pater Generaal vertelt ons dat er vragen komen om Geestelijke
Oefeningen te geven aan niet-christenen. Voor christenen is
het nog steeds evident dat de GO steunen op de Bijbel. Voor
de anderen moet er een taal gevonden worden om ook hen in
contact te brengen met het diepste van hun hart.

Globalisatie van de oppervlakkigheid
“We worden overspoeld door TV, het internet, gsm, blackberry
enz. Vaak hebben deze media zelfs voorrang op ons gewoon
gesprek van mens tot mens. Er is een veelheid aan informatie
en die wordt hoe langer hoe meer meteen verspreid. En omgekeerd: wat niet in de media komt, bestaat als het ware niet.
Echter, er is weinig diepgang in dit alles en we worden evenmin
uitgenodigd om die zelf te gaan zoeken.
Als je ’s avonds zogezegd je hoofd wil vrij maken door wat TV
te kijken na een drukke dag, vul je het eigenlijk met diverse
beelden en impressies – je maakt het niet leeg. In zo’n geval
is het niet verwonderlijk dat je ’s ochtends niet meteen open
staat om te bidden.”
Om hier een tegengewicht tegen te vormen, roept Pater
Generaal ons op om op zoek te gaan naar de stilte, naar een
bewustwording van onszelf (‘an inner space’). Van hieruit komen we terug tot de essentie, tot vrijheid en vervolgens tot
innerlijke groei. Vanuit GCL klinkt dit vertrouwd. Vormen die
ons bekend zijn, omvatten o.a. het levensgebed en het bidden
met de Schrift.
“De ignatiaanse spiritualiteit is hiervoor ideaal omdat ze je
toelaat om tot jezelf te komen en keuzes te maken. Het is ten
slotte niet de priester die al de keuzes in je leven maakt, maar
wel jij zelf. Gustavo Guttierez, een vermaard bevrijdingstheoloog, noemde onlangs de ignatiaanse spiritualiteit “de voor de
hand liggende lekenspiritualiteit” en dat terwijl hij nota bene
een dominicaan is. De vraag is dan hoe ik het leer stil te maken
en hoe ik stilte kan vinden in een cultuur waar er bijna geen
stilte is.”

Crisis in de kerk
Pater Generaal wilde niet voorbij gaan aan de crisis in de kerk
die ons momenteel zeker in België sterk bezighoudt. Enerzijds
is hij geschokt door de omvang van de schandalen. Voorts erkent hij dat de kerk misschien niet direct op een gepaste manier reageert en zich hult in een schuldig stilzwijgen. Allicht is
de kerk nog teveel bezig met een aantal interne problemen,
misschien begrijpt ze de problematiek niet, maar dat mag geen
excuus zijn. Er moet naar een gepast antwoord gezocht worden. Zo niet, leidt deze hele affaire ons af van waar het werkelijk om draait, nl. de zending van de mensen.
Doorheen de ontmoetingen die pater Generaal gehad heeft met
paus Benedictus, meent hij te weten dat de paus schrik heeft
van de mondialisering van de oppervlakkigheid. Een evangelie
zonder diepgang zou zeer problematisch zijn. Hiertegen kan de
ignatiaanse spiritualiteit, met haar charisma van diepgang, van
verinnerlijking, ons oproepen om terug tot spirituele groei te
komen.
Ivo Raskin
GCL-groep Kaïros

Vragen
Merk ik bij mezelf tekenen van een overdosis aan
oppervlakkigheid?
Kan ik in contact komen met mijn diepere zending in
mijn leven? Op welke manier kan ik de ‘inner space’ creëren bij mezelf?
Hoe voel ik vandaag mijn relatie tot de kerk? Is er enkel
het beeld van het instituut zoals dit in de media verspreid wordt? Voel ik me betrokken op een gemeenschap die elkaar steunt in het zoeken naar God in ons
dagelijks leven?
Welke zaken moet ik loslaten - opnieuw creëren?

Dondeynehuis en
Lerkeveld

Een werk van de K.U.Leuven, privéweldoeners en
de Vlaamse jezuïeten
In het kader van onze IgnAN-reeks, laten we jullie
in deze GCL-berichten kennis maken met het Don deynehuis en Lerkeveld.
Het Ig natiaans Apostolisch Netwerk is in Vlaan deren in 2008 opgericht als samenwerkingsverband tussen instell ingen en werken die historisch
gegroeid zijn uit het apostolaat van de jezuïeten.
Ook GCL Vlaanderen is lid van IgnAN.
Het Dondeynehuis en Lerkeveld zijn twee studentenhuizen
in Leuven-Heverlee. De spiritualiteit en de opvoedkundige
traditie van de jezuïeten spelen een belangrijke rol in de manier waarop studie en samenleven er vorm worden gegeven.
Directeur van beide huizen is Erik Vanleeuw:
“Wij gaan ervan uit dat de universiteit haar studenten niet alleen een gespecialiseerde opleiding moet bieden, maar hen ook
moet aanzetten om de eigen intellectuele ontplooiing in een
breder kader te plaatsen. Daarom bieden het Dondeynehuis
en Lerkeveld veel meer dan een degelijke accommodatie in het
hartje van de universiteit. Je leeft er samen in groep en je kunt
je voltijdse studie verrijken met een keuze uit een vormingsprogramma. Dat programma biedt je een inzicht in de sociale,
culturele en spirituele/religieuze problematiek van onze tijd en
van onze samenleving.”
In het Dondeynehuis worden seminaries, discussiegroepen
en ateliers georganiseerd waaruit je per semester één keuze
kunt maken. Verder worden er sociale, culturele en religieus/
spirituele activiteiten georganiseerd. Studenten van Lerkeveld
kiezen één module per academiejaar, maar kunnen ook deelnemen aan het programma van het Dondeynehuis. Andersom
kunnen studenten van het Dondeynehuis aansluiten bij het
programma van Lerkeveld.
“De onderliggende gedachte”, aldus Erik Vanleeuw, “is dat de
ontwikkeling van een persoonlijke identiteit en het maken van
een levenskeuze gestimuleerd moeten worden door confrontatie met andere wetenschappelijke disciplines, culturen, overtuigingen, ideeën, keuzes en spirituele/religieuze manieren
van kijken naar het leven.”
Met ‘Dondeynehuis’, de naam van de huisvesting, wordt hulde
gebracht aan prof. A. Dondeyne (1901-1985), stichter van de
Universitasbeweging.
Erik Vanleeuw: “Het Dondeynehuis wil zijn idealen voortzetten:
het vormen van kritische intellectuelen die openstaan voor de
culturele, sociale en religieus/spirituele dimensie van onze samenleving. Dit sluit naadloos aan bij de spiritualiteit van de
medeoprichters en bedenkers van het concept van dit huis: de
Vlaamse en de Nederlandse provincie van jezuïeten.”
Vandaag wonen in het Dondeynehuis gemiddeld 180 en in
Lerkeveld 140 studenten. Het Dondeynehuis staat open voor

buitenlandse studenten en heeft daarom ook een Engelstalig
programma.

GESCHIEDENIS VAN HET DONDEYNEHUIS
In 1994 werd aan de K.U.Leuven, i.s.m. enkele privéweldoeners en de jezuïeten, het ‘Open Jaar’ opgericht. Het concept
kwam van de Nederlandse jezuïet pater Harry Schelbergen.
Doelgroep waren studenten die hogere studies wilden aanvatten, maar nog op zoek waren naar oriëntatie in de studie- en
levenskeuze. Het programma was samengesteld uit een halftijdse studie in de wijsbegeerte en een zogenaamd ‘huispakket’. Dit pakket steunde op drie belangrijke pijlers van onze samenleving: de culturele, de sociale en de religieus/spirituele.
In 2000 werd het project geheroriënteerd. De naam veranderde in ‘Dondeynehuis’. De doelgroep bestaat nu uit voltijdse
studenten van alle studiejaren en alle faculteiten. De drie pijlers bleven behouden, samen met de originele doelstelling: de
oriëntatie van studenten in de studie- en levenskeuze alsook
de vorming van kritische intellectuelen.
In 2003-2004 startte het Dondeynehuis een samenwerking met Lerkeveld, een studentenhuis van de jezuïeten in
Heverlee-Leuven gevestigd in het voormalig vormingshuis van
de Vlaamse jezuïeten.
In 2005-2006 verhuisde het Dondeynehuis van de Tiensestraat
120 naar de Tervuursestraat 56 in 3000 Leuven.

CONTACT LERKEVELD en DONDEYNEHUIS:
Directeur: Erik Vanleeuw
directeurddhlv@kuleuven.be
telefoon: 016/39.84.77
VZW Filosofisch en Theologisch College SJ
Studentenhuis Lerkeveld
Waversebaan 220
3001 Heverlee
Dondeynehuis
Tervuursestraat 56
3000 Leuven
Meer info is te vinden op www.dondeynehuis.be en
www.lerkeveld.be.
BEZOEKDAGEN:
Ben je geïnteresseerd? Kom je graag een kijkje nemen?
De bezoekdagen zijn gepland op 9, 23 en 30 april 2011.		

Film

E l l e s ’appelait Sarah – haar naam was Sa r a h
Sinds enkele weken loopt in de bioscopen de verfilming van het
boek “Elle s’appelait Sarah” van de Franse auteur Tatiana de
Rosnay . De film is van Gilles Paquet-Brenner, met Kristin Scott
Thomas in de hoofdrol.
Het verhaal van Sarah doet onwillekeurig denken aan de figuur
van Anne Frank. Het grote verschil is evenwel dat de hoofdfiguur uit de roman, het Joodse meisje Sarah, fictief is en dus
nooit heeft bestaan. Daarentegen gaan de tragische gebeurtenissen die Sarah meemaakt en de plek waar het verhaal zich
afspeelt wel terug op waargebeurde, historische feiten.
Op 16 juli 1942 werden er in Parijs door de Franse politie meer
dan 10 000 Joodse inwoners gearresteerd en uit hun huis gezet.
Drie dagen lang werden de Joodse families onder erbarmelijke
omstandigheden vastgehouden in de Vélodrôme d’Hiver, een
sportstadion nabij de Eiffeltoren. Vanuit dat “verzamelpunt”
werden de gevangenen na een aantal dagen vervoerd naar
kampen in Drancy, Beaune-la-Rolande en Pithiviers en vervolgens naar vernietigingskampen.
Door het boek van Tatiana de Rosnay en de film die er op volgde komt dit pijnlijk gebeuren opnieuw volop in de aandacht.
Interessant in de benadering van het boek en de film is dat
het hier niet om een puur historische reconstructie gaat. Boek
en film kijken vanuit het heden. Het ligt dus niet zozeer in de
bedoeling om te laten zien wat er gebeurd is, maar om het
onnoemelijke leed en de menselijke pijn op te roepen die dit
gebeuren heeft nagelaten. Het boek en de film doen bij wijlen
denken aan “The reader” de verfilming van de Duitse gelijknamige roman “Der Vorleser” van Bernhard Schlink. Maar meteen moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat zowel het boek
als de film “The reader” van een aanzienlijk hoger literair en
filmisch niveau zijn.
Sarah wordt samen met haar ouders opgepakt in hun appartement in de Joodse wijk Le Marais en naar de Vélodrôme d’Hiver
gebracht. In de verwarring van de razzia kan Sarah haar jongere
broer nog in een wandkast van hun slaapkamer verstoppen.
Ze gaat ervan uit dat ze hem later zal komen bevrijden. En inderdaad ze weet het kamp te ontvluchten, maar komt te laat
om haar broer nog te redden. Zestig jaar later krijgt de journaliste Julia Jarmond (Kristin Scott Thomas) de opdracht een
uitgebreid artikel te schrijven over de razzia van de Vélodrome.
Na archiefonderzoek ontdekt ze dat de geschiedenis van Sarah
nauw verweven is met die van haar Franse schoonfamilie, maar
dat dit altijd is verzwegen.

GCL-Vlaanderen

Auteur: Tatiana de Rosnay
Genre: Literatuur, Roman
Pagina’s: 335
Uitgeverij: Artemis & Co
ISBN: 9789047200796
Publicatiedatum: 28/09/2008
Oorspronkelijke titel: Sarah’s Key
Vertaling: Monique Eggermont en Kitty Pouwels
Website: www.tatianaderosnay.com
Het grootste deel van de roman (maar ook van de film) speelt
zich af in het heden en dat maakt het de lezers ook gemakkelijk om zich met het verhaal te identificeren. Opvallend is ook
dat de roman een jong lezerspubliek aanspreekt, waarschijnlijk
heeft dat ook te maken met de leeftijd (11j) van het hoofdpersonage. Belangrijk voor die jonge generatie van lezers is dat
de lectuur van dit verhaal hen aanzet om na te denken over
hoe zij zelf omgaan met het schuldgevoel en de schaamte over
de vele deportaties die plaats vonden, niet alleen in Frankrijk,
maar over heel Europa.
Met zijn roman “Der Vorleser” tastte Bernard Schlink onder
andere de mogelijkheid af om werkelijk te begrijpen wat er in
de concentratiekampen is gebeurd. Met het verhaal van Sarah
lijkt Tatiana de Rosnay dezelfde weg te willen opgaan, alleen
wordt het verhaal hier geschreven vanuit het perspectief van
het slachtoffer. Beide romans proberen ruimte te geven aan
de verbeelding en dit over een heel gevoelige materie: de
Holocaust.
Een mooie en toegankelijke film te maken die tot nadenken
zou stemmen inzake deze delicate materie, in deze opdracht is
Gilles Paquet-Brenner zeker geslaagd. Jammer dat hij met zijn
streefdoel niet wat hoger mikte want er was veel méér uit deze
film te halen dan alleen maar het oproepen en weergeven van
een emotioneel menselijk drama. Enkele revelerende beelden
uit de film hadden symbolisch zeker verder uitgewerkt en verdiept kunnen worden: het opgesloten kind in de kast, een naoorlogse generatie (de schoonouders van de journaliste Julia)
die zich in stilte hadden gehuld en tot spreken gedwongen
worden of de locatie van het appartement in de Joodse wijk
“Le Marais” als plaats van het onheil. Deze en andere sterke
beelden blijven te weinig uitgewerkt ten koste van een parallel lopend romantisch verhaal dat voor de toeschouwer slechts
van secundair belang is.
Leo Deweerdt s.j.

www.gclvlaanderen.be
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Aan de andere kant hebben we hard getimmerd aan onze
identiteit: waarvoor staat GCL eigenlijk? Dit lijkt zijn vruchten
af te werpen.
We beseften dat de ignatiaanse spiritualiteit bijzonder zinvol is
om ons leven te richten op geluk en zingeving, ook in tijden van
crisis. Over de groepen heen voelden we een positieve beweging daar waar we ons willen open stellen.

Onderscheiding (Discernment)
We willen graag twee paden bewandelen:
1) De groepen bezoeken en het persoonlijk contact tussen basis en stuurgroep bevorderen. We hopen hieruit te leren welke
weg wenselijk is voor de toekomst. Met andere woorden, we
willen vooral veel van hen leren.

De stuurgroep op
denkweekend
Evalueren, onderscheiden en richting kiezen is een essentieel
onderdeel van de GCL-identiteit. De stuurgroep vond het daarom raadzaam om eens een langer moment uit te trekken en
besloot haar intrek te nemen in de oude abdij van Drongen.
Het nuttige werd aan het aangename gekoppeld: meteen was
het een gelegenheid om onze verbondenheid in gemeenschap
te versterken. We hebben de vrijdag avond dus afgesloten met
een deugddoende en verrijkende uitwisselingsronde bij een
stevig glas ‘pater’. Ook enkele Taizé-liederen als tussendoortje,
een avondgebed en een eucharistie zorgden voor een voortdurend ‘gedragen weten’.
Onderstaand verslag is geen gewone opsomming van puntjes
en voornemens maar geschreven vanuit de DSSE methode.
Discernment, Sent, Support en Evaluation zijn basisingrediënten van elke goede Gemeenschap van Christelijk Leven. Deze
methodiek werd vastgelegd in Naïrobi (2003) en vindt stilaan
overal haar toepassing. Ze is in feite puur Ignatiaans en kan in
elk van jullie groepje toegepast worden. Ik nodig je daarom uit,
ook al ben je niet geïnteresseerd in verslagen, toch even op
stap te gaan doorheen ons DSSE–weekend.

Evaluatie (Evaluation)
We besteedden behoorlijk wat tijd aan het opmaken van een
bilan van het laatste jaar. Wat geeft ons vertroosting, wat
troosteloosheid. We overliepen hierbij de groepen, de GCLdagen, de bijeenkomsten met groepsverantwoordelijken en
-begeleiders, de financiële situatie, de GCL-berichten, de inhoudelijke werking rond onze identiteit, de vooruitgang die
we al dan niet maakten als gemeenschap binnen de Grote
Wereldgemeenschap …
We stelden vast dat het moeilijk was en blijft om GCL-leden
naar een vormende activiteit te bewegen. De groepen blijven
op zichzelf gericht en openheid of besef te horen tot de bredere gemeenschap lijkt moeilijk. We beseffen als stuurgroep
dat we dan ook te weinig contact met de basis en te weinig
voeling hebben met wat er leeft en gebeurt.

2) We moeten verder werk maken van vorming, identiteit, zending, ignatiaanse spiritualiteit, kortom, onze eigenheid verder
concretiseren en onze zending binnen onze Vlaamse Kerk en
gelaïciseerde wereld verduidelijken. Een verzameling aanleggen van reeds bestaande en nog op te stellen documenten kan
ons hierbij helpen. Er zijn veel goede documenten te vinden
in naburige GCL-gemeenschappen. De bedoeling moet blijven om concreet te kunnen inspelen op noden en vragen van
groepen.

Zending (to be Sent)
We zijn in de eerste plaats gezonden om onze lokale gemeenschappen te ondersteunen.
Als nationale gemeenschap voelen we ons gezonden door
de Wereldgemeenschap. In Fatima (2008) werd een document gemaakt dat ons moet vooruit helpen op onze weg als
Gemeenschap van Christelijk Leven.
Onze taak zien we als een roeping – gezonden door God – die
ons inspireert om de juiste beslissingen en stappen te nemen.

Ondersteuning (Support)
We zijn ons bewust van de ondersteuning die nodig is voor de
geestelijke verdieping van individuele leden en groepen waardoor ze ignatiaans in het leven kunnen staan.
Anderzijds voelen we ook de nood om van de groepen ondersteuning te krijgen. Zonder hen heeft onze taak als stuurgroep
geen zin. Meteen is dit een vraag naar vertroosting vanuit de
lokale gemeenschappen.
Als laatste kunnen we ook de steun gebruiken vanuit de
Europese Gemeenschap die om de 2 jaar bijeenkomt en de
stappen van Fatima naar het volgende Wereldcongres help
realiseren.

Tot slot
We hopen samen met jullie onze Gemeenschap van Christelijk
Leven verder te mogen uitbouwen, verrijken, verdiepen en
- niet in het minst – de vruchten ervan in onze eigen familie, vriendenkring, werkomgeving, engagementen te mogen
afwerpen.
Ann Sieuw
Eurolink
GCL-groep Yes

Gebed
Dag aan dag, Heer, dag aan dag,
Drie dingen ik U vragen mag:
U kennen met meer helderheid,
U minnen met meer innigheid,
U volgen, waar uw weg ook leidt,
Dag aan dag!
Richard bisschop van Chichester (1198-1253)
Vertaling: Jan Lambrecht s.j.

Kalender
18 dec.‘10: bijeenkomst stuurgroep
19 febr.’11: bijeenkomst stuurgroep
27 maart ‘11: brondag in de Oude Abdij
16 april ‘11: bijeenkomst stuurgroep

