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Voor(zitters)woordje
Tijdens de GCL-dag eind september kreeg ik
van velen onder jullie goede reacties over de
getuigenissen die werden gebracht over zending. In ons gezin en op ons werk, in op het
eerste zicht eenvoudige dingen. Gewoon
mama zijn. Er zijn voor de leerlingen die ons
zijn toevertrouwd. Er zijn voor de vluchtelingen zonder veel te zeggen, eerder luisteren.
Goeiedag zeggen aan alle collega’s, ook aan
degene die je niet zo graag mag.

Niet toevallig heet onze God ik zal er zijn.
Vanuit het besef van dat je gedragen bent door
een liefhebbende en vergevende God hebben
we de moed en de wil om andere mensen te
dragen. Niet louter rechtvaardig zijn of geven
waar iemand recht op heeft, maar mededogen
en barmhartigheid tonen. Niet zomaar snel
aan iemand voorbij, maar de ander als broer
of zus van dezelfde Vader zien, misschien met
de woorden “Wat je aan de minste gedaan
hebt...” indachtig. Dat geeft op haar beurt vrede en troost in ons hart.
In deze advent willen we hoopvol uitkijken
naar onze naaste. Hij die naar ons kwam in een
voederbak om later voedsel -brood en wijnvoor ons te worden, leefde het voor. Begin en
einde die elkaar ontmoeten. Met daartussen
enkel een focus op een sterke verbinding met
de Vader en met de naasten. Moge we dat in
onze omgeving waarmaken, moge GCL hiervan
een levende getuige zijn. Er echt zijn in gewone
dingen. Dat wens ik jullie van harte.

Ivo Raskin, voorzitter GCL-Vlaanderen.

Vier fundamentele
principes voor goed
leiderschap
I n zi jn Ev a n g e l i s ch e ex h orta t i e, De Vreu g d e
v a n het Ev a ng elie, g eeft p a u s Fra n ci s cu s i n
h et vi e rd e h o ofd st u k : De s oc ia le d im en s i e v a n
d e ev a ng elis a tie, vi e r fu n d a mente l e p ri n c i p es
vo or g oe d l ei d e rs ch a p i n Kerk e n s a men l ev i n g .
I n d eze col u mn l a a t M a rk Rot s a ert S J zov eel
mog e l i jk p a u s Fra n ci s cu s zel f a a n h et w o o r d .

Tijd is belangrijker dan ruimte
Tijd zegt iets over evolutie, over het op gang brengen van processen, over het werken op lange termijn, over dynamiek, over toekomst. Ruimte daarentegen zegt iets over begrenzing. Prioriteit
geven aan de ruimte leidt tot de waanzin van het alles in het nu
te willen oplossen, met het gevaar van verstarring. Wij, mensen
leven in dat spanningsveld tussen tijd en ruimte. Hoe kan dit
spanningsveld vruchten voortbrengen? Prioriteit geven aan de
tijd betekent veeleer processen op gang brengen dan ruimtes bezetten. De tijd ordent de ruimtes, verlicht ze en verandert ze tot
schakels in een ketting van constante groei, zonder terugweg.
Tijd is dus belangrijker dan ruimte. Dit principe helpt ons niet
geobsedeerd te worden door onmiddellijke resultaten. Het helpt
ons met geduld moeilijke situaties, tegenslagen en onvermijdelijke veranderingen in de planning te verdragen die de dynamiek
van de werkelijkheid oplegt.

De eenheid is meer waard dan het conflict

Het geheel is groter dan de delen

Conflicten zijn er. Het komt er echter op aan niet in het conflict te blijven steken, maar het uit te houden en aan te pakken – met tederheid en mededogen, in het geloof dat er voor
elk conflict een oplossing is. Alleen dan is het mogelijk een
gemeenschap in verscheidenheid te ontwikkelen. Je moet dan
wel dieper kijken dan de buitenkant van het conflict en anderen
in hun diepste waardigheid tegemoet treden. Maar dan moet
je wel uitgaan van het principe dat de eenheid meer waard is
dan het conflict. Solidariteit is hier het sleutelwoord : je leeft
vanuit een diepe verbondenheid met elke mens. Zo worden
conflicten doorleefd als zovele kostbare groeimogelijkheden.

Een ander spanningsveld is dat tussen lokale insertie en globalisering. Wanneer een van beide polen verdwijnt vervalt men
gemakkelijk in extremen, waarvan de armen vaak de dupe zijn.
Toch moet ook over dit spanningsveld gezegd worden dat beide polen niet evenwaardig zijn. En dit is het vierde principe
voor een goed leiderschap: het geheel is meer dan het deel en
meer dan de som van de delen. Altijd opnieuw dienen we onze
blik te verruimen om het grotere goed te zien dat aan allen ten
goede zal komen. Je moet oog hebben voor het grotere geheel
zonder nochtans je eigenheid te verliezen. Het is van wezenlijk belang dat het lokale, het persoonlijke zijn plaats vindt en
krijgt in het groter geheel.

De werkelijkheid is belangrijker dan ideeën
Ook hier is er een spanningsveld: de werkelijkheid is er gewoon, de idee ontwikkelt zich. Tussen beide moeten we een
permanente dialoog tot stand brengen om te vermijden dat
de idee uiteindelijk gescheiden raakt van de werkelijkheid.
Gaat de idee een zelfstandig leven leiden los van de werkelijkheid, dan kan op vele manieren de werkelijkheid worden
verduisterd. Vermelden we hier slechts het totalitair optreden
van het relativisme of het antihistorische fundamentalisme.
Los van de werkelijkheid gaan ideeën hun eigen leven leiden
en wordt de waarheid gemakkelijk gemanipuleerd. En zolang
onze daden niet overeenstemmen met onze woorden zijn we
niet geloofwaardig.

Goed leiderschap vereist dat de vier principes samen worden doorleefd en uitgedragen. Het is de manier waarop paus
Franciscus die spanningsvelden, waarin we allen leven, beleeft.
Het zijn voor hem nooit gelijkwaardige polen. Hij geeft duidelijk aan welke waarde binnen het spanningsveld, dat altijd blijft
bestaan, belangrijker is dan de andere. Paus Franciscus blijkt
ook hier een volgeling van Ignatius te zijn.
Mark Rotsaert SJ
Uit Tertio, christelijk opinieweekblad, 2 juli 2014 (www.tertio.be).

Wie ben je, Ignatius van
Loyola?
Jean-Claude Dhôtel SJ
Nadat we ons eerste jaar als GCL-groep Carpe Deum, de teksten van
Wauthier de Mahieu SJ. uit het tijdschrift Christelijk Leven als leidraad namen voor onze uitwisseling, waagden we ons in het jaar 2011-2012 aan
het werk van Dhôtel. Dit is een dun boekje waarvan de publikaties eertijds werden uitgegeven o.l. v. de redaktie van het tijdschrift Cardoner. Het
boekje zelf dateert van 1984 en ontstond door een samenwerking van de
GCL en de jezuïeten in Vlaanderen en Nederland. De oorspronkelijke tekst
is in het Frans en dateert van 1972.
Een niet meer zo recente uitgave dus, maar al vlug merkten we dat we
door hiermee aan de slag te gaan, ons eigen leven op een nieuwe manier
openging. We stelden ons dus niet alleen de vraag: Wie ben je, Ignatius
van Loyola? Maar ook: Wie ben je, Anneleen? Of wie ben je, Michel? Enz.
De tekst biedt een gedegen kennismaking met de persoon van Ignatius
en volgt hem van heel dichtbij. De 9 hoofdstukken die het boekje beslaat,
worden telkens voorafgegaan door een inzoeming op een moment uit
het leven van Ignatius en dit in chronologische volgorde. Je maakt dus
heel zijn gelovige groei mee, van hemzelf, en later ook van zijn gezellengemeenschap. Het wordt aldus heel duidelijk dat zijn leven en zijn werk (de
stichting van de jezuïetenorde, het schrijven en geven van de Geestelijke
Oefeningen, de Constituties, …) heel nauw met elkaar verweven zijn. De
manier van vertellen van Dhôtel is ook heel levensecht en aanschouwelijk zodat je dit met
al je zintuigen kan smaken, op de aloude en beproefde ignatiaanse manier dus.
Met Ignatius als gezel, verdiepen we ons niet alleen in zijn bekering, zijn reizen, zijn studies, zijn roeping om missionair te zijn in dienstbaarheid aan de Kerk, enz., maar het lezen, mediteren en uitwisselen over de tekst is ook een manier om kennis te maken met
de Geestelijke Oefeningen en deze te be-oefenen. Regelmatig worden stukken uit deze
Geestelijke Oefeningen geciteerd, aangevuld met stukken uit de Autobiografie, uit de
Memoriale, uit het Geestelijk Dagboek en de Constituties.
De eerste momentopname situeert zich rond de geboorte van de pelgrim in Spanje in het
jaar 1491 en de laatste rond zijn overlijden in Rome op 31 juli 1556. Het kader voor onze
ontmoeting wordt gevormd door het toneel van het wereldgebeuren in die tijd. Ignatius
is erg betrokken op de wereld waarin hij leeft en hij zal heel concreet aan den lijve veel
tegenstand ondervinden om zijn Geestelijke Oefeningen te doen aarden in die wereld
en goedgekeurd te krijgen door het pauselijk gezag te Rome. Bij dit alles komt heel veel
geduld kijken alsook vasthouden aan een overtuiging die hem steeds in gebed bevestigd
wordt.
Wat me treft doorheen dit verhaal is de herkenbaarheid. Niet zozeer van de gebeurtenissen, want die zijn wel erg verschillend met hetgeen jij of ik dagelijks meemaken,
maar wel van de aanpak om voet aan de grond te krijgen met een methode en een
orde die - nu nog steeds - teruggaat op die diepgaande ervaring van Ignatius zelf.
Ikzelf leerde eerst de Geestelijke Oefeningen en GCL kennen en heb ook mogen kennismaken met heel wat jezuïeten. Pas daarna leerde ik Ignatius zelf kennen door de ogen
van Dhôtel. En ik was blij verrast te mogen vaststellen dat ik onze vriend eigenlijk al goed
kende doorheen zijn nalatenschap. Mijn vreugde wordt nog groter als ik zie dat ik ook bij
mezelf sporen van herkenning met de ervaring van Ignatius ontdek. Dat kan alleen maar
de Heilige Geest bewerkstelligen. God die was, die is en die komt.
Ann Testelmans, GCL-groep Carpe Deum

Het boekje staat volledig op de website van GCL: www.gclvlaanderen.be/pages/gcldocs.

GCL-groep Nescio
De draad van het verhaal geschreven door de auteurs God en
de mens. Zoveel getuigenissen van
- de mens die wil maar niet kan
- de mens die zoekt en twijfelt
- de mens die bidt en toch het gevoel van eenzaamheid kent
- de mens die met het verstand weet en met het hart niet kan
- de mens vol goede voornemens en toch hieraan verzaakt
- de mens die christelijk opvoedt en ontgoocheld is over het
resultaat
- de mens die hoopt, hoopt, hoopt op God.

Nescio betekent niet-kennen, niet-weten. Wel, de opdracht
voor deze tekst heeft me nog meer bewust gemaakt van “mijn”
nescio. Toch is het een leuke denkoefening geworden. Ik schrijf
met plezier enkele gedachten neer over onze groep.
Heterogeniteit is het kenmerk van onze groep en dit al vele
jaren. Gedurende jaren zijn er mensen bij gekomen en weer
weggegaan. Recent zijn er opnieuw mensen teruggekeerd.
Leeftijden, karakters, leefwerelden, achtergronden, beroepsmilieu het is allemaal zeer anders bij elkeen. En toch, we zijn
verbonden in verscheidenheid maar door Jezus. Onze momenten van “delen” worden als zeer authentiek ervaren.

In de getuigenissen lees ik ook het verhaal van God:
- een God die ons blijvend de hunkering in ons hart legt naar
liefde
- een God die via enkele woorden of verhalen uit de bijbel ons
mensen weer optilt en perspectief geeft
- een God die buiten het gangbare kader van de mens
liefheeft
- een God die via medemensen Zijn aanwezigheid
manifesteert
- een God die ons keuzemogelijkheid en verantwoordelijkheid
geeft
- een God die bij ons is, of we Hem herkennen is een ander
verhaal…opnieuw het verhaal van de mens.

Allen op onze eigen wijze zijn we zoekers, denkers, doeners.
We zijn gefascineerd en geïntrigeerd door de leefwijze van
Jezus. We zijn op zoek naar inniger contact met God.
Deze zoektocht heeft ons al op verschillende wegen gebracht
zowel inhoudelijk als vormelijk. We hebben ons in het verleden zoal laten inspireren door het toenmalige tijdschrift van
GCL, of door het “Onze Vader”, of door aanbreng van thema’s
uit de groep zoals bijv. engagement, verbonden over de dood
heen, loslaten… De laatste jaren laten we ons meer leiden door
boeken zoals Hem achterna, Het verhaal van de pelgrim. Dit
jaar werken we met De vreugde van het evangelie van paus
Franciscus.

Onze bijeenkomsten zijn in het verleden begeleid door pater
Ignace Reynaert SJ. Momenteel is pater Guido Vloemans SJ de
man die ons met overtuiging en heel veel geduld mee onder
zijn vleugels neemt om het één en ander te duiden en om de
koers van onze zoektocht uit te zetten. We komen samen bij
Guido te Gent.

Ook vormelijk is er soms een andere werkwijze. In het verleden hadden we regelmatig een contemplatieve dialoog (al dan
niet verweven in een eucharistie) of werd het thema door de
gastvrouw/-heer voorbereid. Momenteel trachten we een gedeelte uit het boek dat we volgen te lezen op voorhand om dan
te bespreken.

Ik sluit graag deze groepsvoorstelling met “we doen ons best
en God doet de rest”.

Als ik mijn nota’s van bijna 15 jaar doorloop zie ik een rode
draad. Wellicht een draad die onze groep niet onderscheidt
van andere GCL-groepen.

GCL-Vlaanderen

Bernadette Jansen

www.gclvlaanderen.be
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Heer, onze God,
niemand heeft U ooit gezien.
In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabij gekomen;
Hij is uw licht in onze duisternis,
ons heil en onze vrede.
Open ons hart
om van deze vreugde mee te delen
aan ieder mens van goede wil.
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Uit de nachtmis van Kerstmis

Denkweekend GCL Vlaanderen stuurgroep
7-8 november 2014
1.GCL-stuurgroep: wat?
De GCL-stuurgroep komt jaarlijks eens voor een kort weekend
bijeen om na te denken over de korte en lange termijn voor
GCL. Vragen zijn: Hoe gaat het met onze groepen? Hoe kunnen
we onze groepen vooruit helpen? Wat met nieuwe leden? Wat
is onze identiteit en zending in Vlaanderen? Welke accenten
willen we vanuit het Wereldcongres naar voor schuiven? Hoe
kunnen we verbondenheid aanwakkeren? Hoe kunnen we
Gemeenschap vormen? Hoe kunnen we verdieping en meer
ignatiaans dagelijks leven een duwtje geven? Hoe kunnen we
onze leden motiveren om lidgeld te geven vanuit een engagement? Hoe kunnen we zoekende mensen bereiken? Hoe kunnen we samen achter een engagement/ principe staan? …
Normaal moet om de 4 jaar een nieuwe stuurgroep verkozen
worden door alle leden. Normaal mogen de stuurgroepleden
slechts 2 mandaten uitvoeren. Dit wordt om ‘realistische’ redenen niet toegepast in Vlaanderen. Shame?
2. Nu zijn de stuurgroepleden:
- Pieter-Paul Lembrechts SJ , geestelijk begeleider
- Ivo Raskin: voorzitter
- Luc buffel: secretaris, verslaggever en penningmeester
- Ann Sieuw: eurolink
- Anne Rotsaert, Geert Dutry: actieve bestuursleden om mee te
werken aan vormingsprogramma’s, Europese en internationale projecten.
3. Beleidsbeslissingen (weekend november)
De laatste paar jaar heeft de stuurgroep als het ware een
dubbele taak: sturen, beleid voeren en anderzijds ook al het
praktische werk uitvoeren. Bijv. nieuwe groepen begeleiden,
nieuwsbrief verzorgen enz.
Er is dus een grote nood aan medewerkers die uitvoerende
taken willen nemen. Via de peters en meters van de groepen

zullen we een oproep tot hulp lanceren en op die manier gemeenschap vormen.
4. Regionale bijeenkomsten
We kunnen het gemeenschapsgevoel versterken door eenmaal per jaar iets te organiseren met groepen uit de buurt.
Voorstellen van uit de basis zijn welkom!
5. Verdieping en commitment
In elke groep is er een zoektocht om in het dagelijkse leven
meer evangelisch te zijn en elkaar daarin te steunen. Voor
sommigen onder ons is dit een wezenlijk onderdeel van ons
leven. Het is ons engagement (commitment) . We zoeken samen naar verdieping op welk niveau ook... We hebben mensen
nodig om groepen spiritueel te begeleiden. Dat is voor velen
onder jullie haalbaar mits de begeleiding die we aanbieden.
6. Communicatie
GCL-berichten, website, facebook enz.... We zijn dringend op
zoek naar gepassioneerde GCL’ers om ons te helpen!
7. Doelen
De toekomst vraagt om in jonge mensen te investeren, om een
antwoord te bieden op zoekende mensen, om spiritualiteit
weer leven in te blazen. GCL heeft hierin een belangrijke taak
omdat GCL evangelisch wil leven in het dagelijks leven en voor
iedereen iets te bieden heeft, om het even op welk niveau.
Er zijn veel hoopvolle tekenen. We hopen dat jullie onze
oproep tot medewerking ernstig nemen en onderscheiden op
welke manier jullie GCL-Vlaanderen willen ondersteunen.
Een schrijven van de voorzitter naar iedere groep volgt.
Ann Sieuw,
GCL-roep Yes, Stuurgroep GCL-Vlaanderen, euroteamlid.
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De Poolse GCL organiseert een zomerkamp voor families van 2 tot 13 augustus 2015 (kinderen vanaf 2 jaar).
Alle info op de homepage van onze website www.gclvlaanderen.be.

Op de GCL-dag dd. 28 september jl. was Ben Frie SJ
vanuit Igniswebmagazine aan het werk: Hij maakt
een filmpje met een mooi sfeerbeeld van de dag
en getuigenissen van verschillende GCL-leden.
Je kan het filmpje bekijken op de homepage van onze website www.gclvlaanderen.be.
Je vindt het ook, samen met veel andere artikels en
filmpjes terug op www.igniswebmagazine.nl, Tijdschrift
van de jezuïeten over geloof en samenleving. De moeite
waard om eens een kijkje te nemen!

Van bij het ontstaan van de GCL-berichten (en tot nu
hebben we 26 nummers) verzorgde Pascal Veeckman,
medewerker van de Oude Abdij Drongen, de lay-out
van de GCL-berichten. Hij leerde ons wat lay-out (of
opmaak) wil zeggen: de mooie ‘schwung’-letters van
GCL-berichten, het lettertype, de positie op de pagina,
de afbeeldingen,… zorgden ervoor dat hetgeen we wilden brengen, gemakkelijk te herkennen en te lezen is.
Pascal gaat vanaf januari werken voor het CCV bisdom Gent, en vraagt uit te kijken naar een nieuwe
man/vrouw om deze taak van hem over te nemen.
Pascal, dank voor de jaren van aangename en trouwe
samenwerking! De bloemetjes volgen!

We willen vanuit GCL weer graag
agenda’s van het jaar 2015
inzamelen
voor de gedetineerden van de gevangenis van BRUGGE waar Leo De Weerdt s.j. als aalmoezenier werkzaam is.
Kun je ons helpen?
Je kunt ze afgeven met vermelding dat de agenda(‘s) bestemd zijn voor Leo De Weerdt s.j.
- bij Zomaar een dak in de Prinsstraat 32, 2000 Antwerpen (weekdagen tussen 12 en 14u)
- op het secretariaat van het Provincialaat, Koninginnelaan 141, 1030 Brussel,
- op het secretariaat van de Oude Abdij te Drongen (tijdens de kantooruren) of op de eerste zondag bij
Voedsel voor onderweg,
- in het Jezuïetenhuis te Heverlee, Waversebaan 220, 3001 Heverlee (weekdagen 9-18u)
Lukt dit niet, neem dan contact op met
gcl.berichten@telenet.be en we kijken hoe de agenda’s bij Leo komen.
VAN HARTE DANK!

