
gcl - berichten
Vernieuwde stuurgroep voor GCL-Vlaanderen!

Voorzitterswoordje

Op 29 januari namen we – tijdens een digitale vergadering - 
afscheid van Ann Sieuw, Geert Dutry en voorzitter Ivo Raskin 
die zich jarenlang hebben ingezet in het bestuur. We zijn hen 
heel dankbaar voor hun gedrevenheid en zorgzaamheid ten 
dienste van onze gemeenschap. Drie nieuwe leden stappen in 
het bestuur: Miriam Van Beek, Erik De Ridder en Bart 
Debbaut. Twee leden blijven op post: Ward Möhlmann en, 
ikzelf, Ginette Van Bogaert. Ik neem dus de voorzittersfakkel 
van Ivo over. Het moment van de overdracht gebeurde digitaal 
maar was zeker niet minder feestelijk.

Ik vind het heel aanmoedigend dat de vernieuwing van de 
stuurgroep, die vorige zomer werd ingezet, sereen is verlopen 
en tot een stevig nieuw team heeft geleid. Leden van de 
stuurgroep polsten bij de groepsbegeleiders naar kandidaten 
en kandidaten werden gevraagd om vrij en open te onder-
scheiden over de vraag. Drie mensen namen de handschoen 
op. Al enkele maanden bereidt de nieuwe ploeg zich voor. We 
vertrouwen erop dat we als vrienden-in-de-Heer deze dienst 
aan de gemeenschap in Vlaanderen opnemen in verbonden-
heid met ieder van jullie en met iedere groep.

Verschillende groepen hebben in het voorbije jaar gedeeld 
met de gebedsbladen 'Mijn ervaringen in GCL' en 'GCL, een 
geschenk voor de Kerk en de wereld'. Dit was bijzonder nuttig 
en blijft een instrument voor de nieuwe stuurploeg. Dank 
hiervoor. Bij het lezen van hun feedback werd ik meermaals 
geraakt dat de essentie van GCL wordt verwoord als 'leren 
luisteren'. Inderdaad wij hebben allen nood aan liefdevol en 
respectvol luisteren naar elkaars levensverhaal en naar de 
stem die diep binnen ons is. Het troost, verruimt, verheldert en 
geeft vreugde en moed om ons in te schakelen in Gods 
scheppingsplan. Ik hoop als nieuwe voorzitster dat we op 
deze weg verbonden blijven als medepelgrims die elkaar 
dragen en helpen onderscheiden waar het op aan komt. Van 
hier uit kunnen wij allen de 'schat van GCL' verder vrucht laten 
dragen binnen en buiten onze gemeenschap. 

Wat zijn de 'speerpunten' waar de nieuwe stuurploeg zich samen 
met jullie de volgende jaren op wil richten? Allereerst 'de schat van 
GCL' versterken met aandacht voor de verbondenheid over de 
grenzen van de groepen heen en door een breed aanbod aan 
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vorming voor al onze leden en voor de groepsbegeleiders. Tegelijk 
willen we ook met onze schat naar buiten treden en zoekende 
mensen aanspreken. Enkele specifieke uitdagingen zijn: de jeugd 
begeleiden in het scheppen van een hoopvolle toekomst en hen 
verwelkomen binnen onze gemeenschap, zorgdragen voor ouder 
wordende groepen, bruggen bouwen naar partners en de verdere 
ontwikkeling van goede communicatiekanalen en digitale 
werkvormen om naar buiten te treden. Dit alles stap voor stap, met 
de Geest als wind in onze zeilen. Doen jullie mee?

In afwachting om jullie te ontmoeten, jullie de nieuwe stuurgroep 
voor te stellen en dit in persoon met elkaar te vieren, deel ik graag 
het gebed van Ignatius, door onze kerkelijke assistent Nikolaas 
Sintobin s.j. uitgesproken op het moment van de zending van de 
nieuwe stuurploeg:

'Laat dit de regel van je handelen zijn:

Vertrouw zo op God

alsof het resultaat van je werk van jou afhangt 

en niet van God;

En zet je zo in

alsof niets door jou

maar alles door God tot stand gebracht zal worden.'

Een hartelijke en verbonden groet

Ginette Van Bogaert

Voorzitster GCL-Vlaanderen



Twee zwaarwichtige begrippen die dan toch onafscheidelijk bij 
elkaar horen. Eerst de bekering. Een innerlijke beweging die, 
hoewel zij normaal op een totale en radicale ommekeer wijst, toch 
ook ruimte laat voor lichtere vormen. Waarom? Omdat het altijd om 
ons leven gaat, om heel ons leven. Doch dat leven hangt aan 
zoveel draadjes vast, dat het soms kan volstaan één van die 
draadjes wat bij te spannen, of te ontspannen, een kleine correctie 
hier of daar, of een zachte wissel, om heel je leven op een ander 
spoor te krijgen. Een kleinigheid die ik mij ontzeg: wat minder 
chocolade; een kleine verandering in mijn tijdsgebruik: iets 
vroeger opstaan, zodat ik 's morgens even de tijd kan nemen om 
naast God plaats te nemen op de rots. Op de rots, niet in het zand, 
en heel mijn dag wordt anders. Mozes werd daar door God zelf toe 
uitgenodigd (Exod 33 : 21).

Hoewel dergelijke bekeringsmomenten zich frequenter zullen 
voordoen in ons leven, kijken we eerder naar de manier waarop 
een totale en radicale ommekeer zich voordoet. De elementen 
hiervan tekenen zich duidelijker af dan in de zachtere vormen, 
hoewel ze in deze laatste ongetwijfeld ook aanwezig zijn. Dat ze 
zich daar duidelijker in aftekenen heeft wellicht te maken met het 
feit dat zij deel uitmaakten van het levenstraject van heel wat grote 
heiligen: Augustinus, Franciscus van Assisi, Theresia van Avila, 
Ignatius van Loyola, Charles de Foucauld, noem maar op. Doch 
wat zijn grote heiligen? Enkel God kan zich uitspreken over de 
grootheid van een mens. Ook die van kleine mensen. Wij hebben 
het over zij die een dieper spoor hebben nagelaten in de 
geestelijke geschiedenis van onze mensheid. En wij die deel 
uitmaken van de Ignatiaanse familie, vinden daar bij Ignatius zelf 
een prachtig voorbeeld van.

De bekering begint met een slag van de molen. Iets dat ons van 
buitenaf overkomt, een kanonschot en een verbrijzeld been, dat 
plots een einde stelt aan de manier waarop wij in het leven bezig 
waren. 'Van buitenaf' : we kunnen daar enkel een tussenkomst van 
God in zien. God die ingrijpt in ons leven, omdat Hij ons nodig heeft 
om ergens een verandering in te brengen in wat wij de 
heilsgeschiedenis noemen. We vallen onder Gods genade. 

Die 'slag' brengt mee dat wij met een kritische blik gaan kijken naar 
wat ons tot dan toe bezig hield, zowel naar de wereld waarin we 
onszelf hadden laten opnemen, als naar onszelf in die wereld. En 
meer dan een kritische blik. Ook een diepe ontgoocheling, of zelfs 
een 'afkeer' (de negatieve tegenhanger van het begrip 'bekering') 
ten overstaan van onszelf en van die wereld. Een teleurstelling die 
het verlangen doet ontstaan om het leven anders aan te pakken. 
En dat verlangen wordt door die werking van Gods genade almaar 
vuriger.

Onderscheiding

Anders aanpakken, maar hoe ? Hier komt de onderscheiding haar 
werk doen. Om aan te tonen hoe dit best gebeurt kunnen we ons 
niet beter laten leiden dan door het voorbeeld dat ons door Jezus 
zelf gegeven wordt, zoals Lucas dit prachtig weergeeft in het 
vierde hoofdstuk van zijn evangelie.

Bekering en onderscheiding

Na een lange periode op de achtergrond te zijn gebleven, periode 
die wordt afgerond door een verblijf van veertig dagen in de 
woestijn, voelt Jezus zich gedreven om zijn zending op zich te 
nemen : het verkondigen van het Rijk van de Vader in de concrete 
situatie waarin Hij leeft, en met de godsdienst voor ogen waarin Hij 
is opgegroeid. Hoe Hij te werk zal gaan en wat die zending 
concreet zal inhouden maakt Hij uit in twee onderscheidingsmo-
menten. Het ene negatief, het andere positief. 

Negatief

Eerst maakt Hij uit hoe Hij het zeker niet wil doen. Daarover gaan 
de bekoringen in de woestijn. De boze geest treedt er op als 
vertolker van de geest van de wereld. Je zending gebruiken om 
met de mogelijkheden die ze jou biedt eerst te zorgen dat je het zelf 
goed hebt. Voor jezelf stenen in brood veranderen. We denken 
aan 'zakkenvullers'. Neen, zo wil ik het niet, laat Jezus horen. Dan 
de bekoring om je zending te vervullen vanuit een machtspositie. 
Doch daarvoor moet je knielen voor de machtsverhoudingen zoals 
die in de wereld, onder de heerschappij van de destructieve geest, 
hun gang gaan. Neen, zo zeker niet. Of nog, persoonlijk succes 
halen uit de manier waarop je je werk doet. Ook hier: neen. Jezus 
vluchtte weg voor het succes en smeekte telkens om geen 
ruchtbaarheid te geven aan wat Hij voor zijn medemensen deed. 
Wellicht zijn er vandaag de dag nog andere valkuilen, die mij voor 
de vraag stellen: en hoe wil ik mijn levensopdracht niet vervullen?

Positief

Daarop volgt de positieve luik. Iets meer inhoudelijk. Jezus krijgt 
de boekrol van Jesaja aangereikt om voor te lezen in de synagoge 
van het dorp waar Hij is opgegroeid. Hij valt toevallig - die 
boekrollen waren zo onhandig dat men daar niet zomaar zijn weg 
in vond – op een tekst die hem ontzettend aanspreekt. Een plotse 
klik tussen subjectief en objectief, tussen zijn innerlijke 
gedrevenheid en een oproep die van buiten komt. Ja, dat is het. 
Daar ga Ik werk van maken! Het klopt zo perfect dat Hij even stilvalt 
om die klik te verwerken, terwijl alle ogen op Hem gericht staan, 
voelend dat Hij iets in zijn binnenste te verwerken heeft.

Bevestiging

Wat daarop aansluit is eveneens belangrijk voor het 
onderscheidingsproces, namelijk de bevestiging door de kring van 
omstaanders, de mensen die jou goed kennen. Maar met de 
bevestiging komt ook de poging tot recuperatie: prachtig, maar wat 
je wil doen moet op de eerste plaats onszelf ten goede komen. Een 
verdere stap in de onderscheiding brengt Jezus ertoe zich aan het 
dwangmatige hiervan te onttrekken, ook al brengt dit mee dat de 
sympathiserende reactie op zijn voorstel plots omslaat in nijd. 
Allen hebben we te maken met recuperatiepogingen van onze 
directe omgeving. De beslissende onderscheidende vraag ook 
voor ieder van ons moet dan zijn: Hoe doen die zich voor en hoe ga 
ik daarmee om ?

Wauthier de Mahieu, s.j.



Maria Magdalena

Maria Magdalena bij het lege graf (Johannes 20: 11-18)                                                              

In die tijd stond Maria buiten bij het graf te schreien. En al 
schreiend boog zij zich naar het graf en zag op de plaats waar 
Jezus' lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen 
zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde. Zij 
spraken haar aan: “Vrouw, waarom schreit ge? ”Zij antwoordde: Zij 
hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar zij hem 
hebben neergelegd.” Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en 
zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus 
zei tot haar: “Vrouw, waarom schreit ge? ”In de mening dat het de 
tuinman was vroeg zij: ”Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, 
zeg mij dan waar ge hem hebt neergelegd zodat ik hem kan 
weghalen.” Daarop zei Jezus haar: ”Maria!” Zij keerde zich om en 
zei tot hem in het Hebreeuws: “Rabboeni!”wat leraar betekent. 
Toen sprak Jezus: “Houd mij niet vast, want ik ben nog niet 
opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg 
hun: “Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw 
God.” Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de 
Heer gezien had en wat hij haar gezegd had.

Openingsgebed:                                                                                                                                    

Ik maak het stil in mijn hart en mijn hoofd om ook zelf de stem van 
de Heer te kunnen horen.

Voorstelling van de plaats:                                                                                                            

Ik stel me voor dat ik Maria Magdalena ben. Dat ik het ben die in de 
tuin sta. Dat in mij die verwarring is die in haar was toen ze op het 
punt stond alles te verliezen. 

Vragen wat ik verlang:                                                                                                                      

Ik vraag Jezus wat ik nodig heb. Meer respect voor de vrijheid van 
hem, haar, aan wie ik mij te zeer heb gehecht, zelfs vastgeklampt; 
de bereidheid de ander het eigen leven te laten leiden. Dan wel het 
me losmaken van verslavingen, zoals aan eten, drinken of roken, 
waarvan ik weet dat ze niet gezond voor me zijn, maar die ik toch 
slecht kan loslaten. Of de bevrijding van mijn jaloezie, het moeilijk 
iets gunnen aan een ander, een gevoel dat hoe ongewild ook, 
steeds weer komt opzetten. Of ik vraag Hem iets anders, dat nu in 
mij opkomt. 

Ik sta stil bij wat me in de Bijbeltekst raakt. 

Punten die bij mijn gebed kunnen helpen

Aan wie, wat, heb ik mij te zeer overgeleverd, waardoor ik voor 
diegene of in een bepaalde situatie belemmering aan het worden 
ben, zodat loslaten overwogen moet worden? Of wie, wat, is voor 
mij een belemmering aan het worden, zodat die relatie voor mij, 
misschien voor beiden, meer dood dan leven brengt? Maar 
loslaten, durf ik dat wel, ben ik er wel klaar voor?

Ik kijk naar Maria Magdalena, hoe zij zelfs in haar verwarring de 
hulp durft vragen aan anderen, de engelen, de 'tuinman'. 
Personen die zij op eerste gezicht niet kent. Hulp vragen, daar is 
moed voor nodig en hoopvol vertrouwen. Heb ik die moed? Wie 
durf ik vertrouwen? 

Bestaat er nog een wereld van jou en mij?
Het is zo dor, zo koud om me geworden.

In de bevroren stilte kruip ik rond op stompen
en zoek naar je…

De Dood krast, kale rimpelige vogel,
zijn handen klauwen om mijn borsten,

dorstig klamp ik me aan hem vast 
en vang begerig het water dat uit zijn etse ogen 

druipt.
Mijn buik groeit, 

de huid trekt strak en rond,
dan barsten de knoppen,

en het is alsof het plotseling lente wordt.
De dagen worden langer, lichter,

als wit gaas ligt de bloesem over de bomen,
of is het sneeuw - zo laat nog, in het voorjaar?

denk ik verwonderd…
Maar jij bent daar en wikkelt me in doeken, 

“Kijk,” zeg je, tilt me op  
en draagt me naar het raam,

“de appel bloeit, de kers, kom, laten we de tuin 
ingaan…” 

Mirjam Meijer

Ik kijk naar Jezus, hoe Hij Maria Magdalena helpt opnieuw haar 
weg te vinden. Terwijl Hij haar subtiel, door het noemen van haar 
naam, toont dat zij daarbij niet alleen staat. Wie is er, als ik goed 
nadenk, die bereid zou zijn mij te helpen? 

Ik zie de diepe vreugde in Maria Magdalena, de bevrijding 
waarmee zij 'terug' gaat naar haar leven. Als 'herboren', iemand 
die vanaf nu in staat is moedig en vrij te léven en làten leven! Durf ik 
hopen op mijn heropleving, vertrouwen op mijn kracht een nieuwe 
weg in te slaan? 

Gesprek:                                                                                                                                            

Voor ik mijn gebed beëindig spreek ik vertrouwvol met de Heer 
over wat mij ter harte gaat. 

Ter inspiratie: 

Het opgenomen gedicht 'Maria Magdalena bij het graf'.

Enkele opmerkingen ter verduidelijking. Het gedicht verbeeldt het 
loslaten van De Dood. De wanhoop waarin Maria Magdalena zich 
bevindt, 'de Dood' waarmee zij zich voedt, die haar voedt. Hij heeft 
haar te pakken, groeit in haar. Maar dan verandert dat, uit de Dood 
breekt onweerstaanbaar het Leven zich vrij. Op dat moment kan 
ze de Dood, het doodse, loslaten, opgaan naar de Lente, Jezus, 
die haar optilt naar de tuin, van Eden, van Verrijzenis…

Op deze derde pagina wensen we jullie graag een gebedsblad aan te bieden dat jullie ook met het groepje kunnen 
als een activiteit in deze vastentijd aanbieden. Dit gebedsblad is jullie graag aangeboden door Mirjam Meijer i.s.m. 
Nikolaas s.j.
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We nodigen je van harte uit om, in verbondenheid met de 
GCL-gemeenschap in Vlaanderen en Nederland en de hele 
Ignatiaanse familie, deel te nemen aan de Ignatiaanse 
familiedag op zondag 15 mei 2022 in de Oude Abdij in 
Drongen.

Een speciale dag van ontmoeting, viering, vorming en 
verdieping voor jong en oud! 

De organisatie van deze dag kadert binnen het Ignatiusjaar, 
een jubeljaar dat de verwonding van Ignatius aan het been, 
500 jaar geleden bij het beleg van Pamplona, herdenkt 
alsook het proces van bekering dat toen werd ingezet.

Op het programma, een prikkelend aanbod aan werkwinkels 
onder het thema 'Ignatiaanse Spiritualiteit voor mensen van 
vandaag'.

GCL in Vlaanderen zal zichtbaar aanwezig zijn op een 
infostand en stelt een workshop voor! 

Je komt toch ook?

Programma van de dag

09.45u  Deuren open – welkom met koffie  

10.30u Kort welkom in de neogotische kapel     

11.00u Eerste ronde werkwinkels (van ¾ uur)   

12.15u Tweede ronde werkwinkels  

13.15u Lichte Lunch: broodjes 

14.15u Derde ronde werkwinkels  

15.15u Vierde ronde werkwinkels  

16.30u Eucharistie voorbereiden, inzingen in de 
Parochiekerk    

17.00u Eucharistie 

18.45u. Maaltijd 

20.30u Sluiting

Een (voorlopige) greep uit het aanbod aan werkwinkels: 
Geestelijke Oefeningen geven en doen, Verzoening als 
zending van de Sociëteit, Wat gebeurt er in de Ignatiaanse 
scholen, Theatermonoloog over Ignatius, Gegidste 
rondleiding in de abdij, Studio Bidden Onderweg, Geleide 
Bijbelmeditatie, Meditatief schilderen, Ignatiaanse 
spiritualiteit in GCL, Stiltewandeling, Ecologie en 
Ignatiaanse benadering (Magis) en nog veel meer.

Een speciaal kinderprogramma wordt voorzien.

Meer info en inschrijvingslink volgen weldra! Schrijf de datum 
alvast in je agenda.

Ignatiaanse familiedag; 15 mei 2022, Oude Abdij - Drongen
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Op zondagnamiddag 29 mei a.s. hopen we als 
Vlaamse GCL-gemeenschap weer fysiek bij 
elkaar te komen. 
Nikolaas Sintobin,s.j. zal een voordracht hou-
den over de goede twijfel.  Twijfelen staat niet 
hoog op de waardenladder van onze samenle-
ving. Twijfelaars zijn losers, zo lijkt het wel. Toch is 
twijfelen een ervaring die ieder kent.  Er is echter 
goed nieuws voor de twijfelaars onder ons: in de 
Ignatiaanse spiritualiteit in het algemeen en in de 
onderscheiding van de geesten in het bijzonder, is 
(durven) twijfelen een voorwaarde om op zoek te 
gaan naar wat God concreet van een mens 
verlangt. Na deze voordracht zal er een uitwisse-
ling zijn in kleine groepjes en een plenaire sluiting. 
Na afloop hopen we samen het glas te heffen. 
Nadere informatie volgt zo vlug mogelijk. 

levensgebed). Gaandeweg groeien we in het 
bewustzijn van het fundament van ons leven en van de 
bewegingen die zich in ons innerlijke manifesteren. 
We worden bewust gemaakt van deel uit te maken van 
een wereldwijde gemeenschap van mensen die de 
Ignatiaanse spiritualiteit in hun dagelijks leven 
beoefenen.  In het voorlaatste luik (voor de keuze) 
worden we gewekt om 'de schat van GCL' uit te dragen 
naar de wereld in de vorm van een zending. 
>Van harte welkom en proficiat aan allen die deze
mooie stap naar GCL hebben gezet! We wensen je
verder heel deugddoende, bemoedigende en
hartelijke bijeenkomsten met je groep en in onze
gemeenschap!
>Er is altijd plaats in de herberg van GCL: We staan
open voor nieuwe mensen!
Groepen zijn steeds op zoek naar nieuwe leden, op dit
ogenblik in het bijzonder een jongerengroep. Nieuwe
onthaalgroepen kunnen ieder moment weer van start
gaan! Men zegge het voort…

> Het onthaaltraject geeft aan geïnteresseerden de
'smaak' van wat GCL is. Eigen aan het traject is dat er 9
themabijeenkomsten zijn gespreid over een jaar.
Tijdens een keuzemoment op het einde onderscheidt
ieder of het verlangen om verder op weg te gaan in
GCL aanwezig is.
>In het voorbije jaar hebben 3 groepjes van 5-6
personen het traject digitaal doorlopen en (bijna)
beëindigd. Het was een nieuwe ervaring die op die
manier of in een hybride vorm voor herhaling vatbaar
is in de toekomst. Een vierde groep startte voor de
coronatijd met bijeenkomsten in Roeselare en zal in
mei 2022 het onthaaltraject afronden.
> Deelnemers kregen duidelijk de smaak te pakken:
een nieuwe GCL-groep start  in maart  met
bijeenkomsten in de Oude Abdij te Drongen. Een
tweede GCL- groep start in Roeselare.
> Wat houdt het onthaaltraject in? Elke bijeenkomst
verloopt volgens de gekende GCL-manier van
werken: individueel bidden met een Bijbeltekst, met
elkaar delen in drie rondes over wat je geraakt heeft in
betrekking met je eigen levensverhaal en het verhaal
van de anderen. Waar komen we de roepstem van
God op het spoor in ons leven? Laten we de liefdevolle
blik van de andere meekijken naar ons leven?
> Tijdens het onthaaltraject heeft iedere bijeenkomst
een thema: Na een eerste kennismaking met elkaar,
gaan we op zoek naar sporen van God in onze eigen
geschiedenis (heilsgeschiedenis) en in ons dagelijks
leven. We maken kennis met of verdiepen Ignatiaanse
gebedsvormen ( Bidden met de Bijbel en het

GCL Vlaanderen: nieuw leven in coronatijden: 
4 groepen doorlopen het onthaaltraject!

World CLC Day 2022. Every 25th March, CLC 
celebrates its World CLC Day. Repeating the 
beautiful experience we had last year, we invite 
you to save the date Saturday 26th March at 14:00 
Rome time, to meet again online and share a 
moment of prayer together. This year, the the 
preparat ion wi l l  be led by the nat ional 
communities in Europe. We will share the details 
with you in the coming weeks.

GCL-feestdag 25 maart
Online-viering met Wereld-GCL

Vormingsprogramma 
voor GCL-leden

SAVE THE DATE!



GCL leeft mee met Oekraïne

Beste vrienden,

De wereld-GCL leeft mee met de oorlog en de gevolgen ervan in Oekraïne. GCL-ers van Polen, 
Lithouwen, Letland, Hongarije zijn van nabij betrokken bij de opvang van vluchtelingen. Ook Italië steunt 
een project in Roemenië aan de grens met Oekraïne.
Om een beeld te vormen van wat bij hen omgaat, publiceren we graag een paar brieven met een oproep 
aan de hele GCL-familie. 

Bericht doorgestuurd naar GCL  door een Oekraïense GCL-er in Vlaanderen:

Beste vrienden,
Ons land lijdt onder de Russische invasie. Duizenden mensen hebben geen huis meer en hebben 
dringend hulp nodig. De Oekraïense katholieke parochie in Gent wil concrete steun kunnen bieden. 
Wij vragen u om onze initiatieven te steunen. Giften kunnen gestort worden op de rekening van de vzw 
Oekraïense katholieke parochie in Gent. Elke euro kan levens redden. Wij zullen altijd dankbaar zijn 
aan wie erom geeft.
Oekraïense katholieke parochie in Gent vzw 
BE61 3632 0421 1817
Deel a.u.b. dit bericht en bid voor ons. 
Hartelijk dank,

Namens de Oekraïense katholieke gemeenschap in Gent: 
p. Ivan Danchevskyi

CLC in Lithuania - united in prayer for peace in Ukraine and Europe 

To the World Community 

Dear friends in Lord, 

Since the 22nd of  February we are faced with the brutal war that Russia, with the support of  
Belarus, has launched against Ukraine. We are shocked by Russia's aggressive actions and by the 
extremely brazen disinformation and propaganda spread by the Russian President. Lithuania as a 
direct neighbour country of  Belarus and Russia (via the Kaliningrad region), having a painful 
experience of  the forced occupation of  the Soviet Union 1940-1990, is aware of  the currently highly 
increased risk of  war in our country and Europe. 
In addition, Latvia (border with Belarus and Russia), Poland (border with Belarus and Ukraine), 
Hungary and Slovakia (border with Ukraine) - countries with the CLC communities - are also 
experiencing severe tensions and the consequences of  war. 
We invite all CLC communities around the world to join in fervent prayer for peace in Ukraine and 
throughout Europe. We encourage you to contribute by all possible means to the humanitarian aid 
to Ukraine, to civic initiatives, to raising your own awareness and that of  others to preserve the 
peace. 

United in prayer! 
Vilnius, 27th February 2022 

ExCo CLC in Lithuania



Oproep vanuit GCL in Europa; 
deel dit zo veel mogelijk onder de leden

Two national communities came towards us asking for donations for initiatives to support Ukrainian refugees.

1. The Migration Group in CLC in Poland is in close cooperation with Jesuit Social Centre in Warsaw (part 
of JRS network) that is getting ready to receive and support refugees arriving from Ukraine.
According to official information from the Polish Border Guard, just in the first two days of the war over 100 
000 refugees from Ukraine have arrived in Poland, among them many women with children. Poland is 
expecting huge numbers of refugees so all communities, public institutions and organisations are 
preparing and mobilising their resources to respond to needs that are unpredictable to some extent. 

You can support the Jesuit Social Centre 'In Action' with donations in two ways: 
- bank transfer in PLN, EUR or USD: https://www.wakcji.org/wspieraj-nas/#pll_switcher

  (transfer title: UKRAINA) 
- an online donation via dotpay: https://www.wakcji.org/wspieraj-nas/

(choose option: CEL “Wspólnota uchodźców”)   

2. CLC in Italy has offered to accommodate around 40 refugees from Ukraine in Sighet, a Romanian town on 
the border with Ukraine. CLC Italy and its youth section (LMS) have been active in Sighet for 20 years with 3 
foster homes for children and missionary camps. Sighet is a border town - the Ukranian border is just 800 

th
metres away . Since yesterday (Feb 24 ). Romania has opened its borders to refugees and in less than 24 
hours already about 3000 people have entered the country in Sighet. Around 800 people have remained in 
the city. CLC Italy, in cooperation with JRS, is collecting donations to get ready to accommodate Ukrainian 
refugees. Please find the appeal in English attached, including information on how to donate.  is the Here
link to CLC Italy website, including pictures of border in Sighet (Appello Ucraina 25 febbraio 2022 - CVX 
Italia (cvxlms.it))
You find more information in the attached flyer. 

3. We already know that Jesuit Refugee Service in Europe is going to coordinate activities supporting people 
who are staying in Ukraine. You can contact your local JRS if you want to receive more information about 
their activities and financial support. 

Calls for donations 



Uitdagende pelgrimstocht in Spanje 
van 26 juli tot 8 augustus 2022

OPROEP OM JONG-VOLWASSENEN AAN  TE SPREKEN

Na vele jaren dromen is het eindelijk terug zover. In de zomer van 2022 organiseren de Vlaamse en 
Nederlandse Jezuïeten met medewerkers een nieuwe Loyolatocht.
Ze organiseren de tocht ditmaal in samenwerking met IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen en Nederland 
en daarom richten ze zich op jongvolwassenen en volwassenen van 18 tot 40 jaar. 

Na zijn wilde jaren ontpopte Ignatius van Loyola zich tot de heilige die nog altijd inspireert. 
Hoe kon dat gebeuren? 
Tijdens deze tocht volgen we hem op zijn uiterlijke én innerlijke weg. 

We vertrekken van de Baskische bergen naar het glooiende Navarra. 
In sympathieke stapgroepjes leggen we elke dag ongeveer 20 km af 
en overnachten we in kleine dorpjes. 
Te midden van de prachtige natuur nemen we onze stiltemomenten. 
's Avonds is er tijd om uit te wisselen. 

Kom mee en ontdek wat de krachtige ignatiaanse spiritualiteit kan betekenen 
voor jouw geloof en leven. Breng je enthousiasme en stevige stapschoenen mee! 
Meer informatie vind je op:  https://www.jezuieten.org/wat-we-doen/retraites/al-pelgrimerend/

Vrijwilligersvacature voor de Loyolatocht

We zijn nog op zoek naar een vrijwilliger die tijdens de tocht de nodige (Spaanse) contacten kan leggen met de 
lokale bakker, de dorpsverantwoordelijke, de winkel... Bijvoorbeeld om brood te bestellen, om concreet af te 
spreken waar we onze douches en wc's mogen opstellen in het dorp, wie ons de sleutel zal bezorgen… 

Kan jij je uit de slag trekken in het Spaans en wil jij graag mee als vrijwilliger voor de logistieke ploeg of 
keukenploeg? Contacteer ons dan snel via hi.vanlinden@gmail.com. Gracias!

Walter Ceyssens en Hilde Van Linden
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