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De volledige tekeningen en plannen zijn te bezichtigen achteraan in de kapel, voorlopig nog op een geïmproviseerde tafel... 

7 september 2008 

“Huis dat een levend lichaam 
wordt als wij er binnen gaan”. 
Wij zingen dit zo graag in het uur 
van samenkomst. Inderdaad, 
wordt het huis op de eerste plaats 
door de ingesteldheid van de 
gemeenschap bepaald (en die 
mentaliteit is zoals men kan 
voelen hartverwarmend). Toch is 
die ruimte meer dan wat 
gestapelde stenen. Het is een 
symbolische structuur waar wij 
intreden, die ons aangrijpt en 
o n g e m e r k t  o n z e  o p e n 
ontvankelijkheid kanaliseert. Het 
is daarom belangrijk dat we niet 
alleen onszelf altijd opnieuw 
bevragen, maar ook de plaats van 
samenkomst.   

Met groot respect voor de 
oorspronkelijke bedoeling van de 
ontwerper hebben we met een 
werkg roep  g ezocht  naa r 
belangrijke ruimteli jke en 
inhoudelijke dimensies, die naar 
ons gevoel aan herziening toe zijn. 
Hoe en wat zingen wij? Hoe zitten 
en staan wij? Hoe is het spel van 
licht en donker? Hoe de muziek 
d i e  we  b e l u i s t e r en ,  d e 
ondersteuning van beeldende 

kunst bij het Woord? Hoe is deze 
plaats gegroeid tot een religieuze 
plek? 
 
De Filosofenfontein wil op een 
eigentijdse manier ruimte geven 
aan spiritualiteit: op zondag door 
te vieren, in de week door een 
avondprogramma, dagelijks door 
een permanent toegankelijke stille 
ruimte, door onthaal en tijdelijke 
opvang. Daarom waren een aantal 
dingen dringend aan herziening 
toe: 
 
- De zangbundels zijn na 20 

jaar gebruik versleten. De 
kaften vallen uiteen, sommige 
liederen zijn gedateerd, 
nieuwe, prachtige liederen 
werden gecomponeerd, een 
keuze uit het repertorium van 
de traditie dringt zich op 
(gregoriaans, meerstemmige 
zetting van psalmen). 

- De verlichting was vanaf de 
jaren ’60 een probleem en 
blijft onvoldoende ook al 
branden er veel lampen. Er is 
op gebied van sfeervolle 
verlichting veel gevonden. 

- De stoelen zijn nog de 
omgekeerde bidstoelen van het 
begin. Voor velen is dat 
onvo ldoende  wat  door 
toevoegen van de grijze 
zaalstoelen wordt opgevangen. 

- Een permanent toegankelijke 
stille ruimte biedt de kans om 
even persoonlijk tot inkeer te 
komen of op een georganiseerde 
manier in te treden in een 
religieuze stilte. 

- Er is een zaaltje en een 
appartement waar men kan 
samenkomen of tijdelijk rust 
kan vinden. Hoe dit te 
o r g a n i s e r en  moe t  n o g 
uitgewerkt worden. 

 
Vanwege de Vlaamse dominicanen 
is er veel sympathie en bereidheid 
om financieel bij te springen. Toch 
is de inbreng van ons allemaal 
noodzakelijk en ook belangrijk als 
concrete verbondenheid (denk 
maar aan het belang dat Paulus 
hechtte aan de financiële steun voor 
de kerk van Jeruzalem). Daarom 
doen we beroep op uw milde steun. 
 

Marcel Braekers 
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Uitgaven 

 
De werkgroep kiest ervoor om, onder andere op basis van de te voorziene 
kosten, de herinrichting van de kapel op te delen in deelprojecten, die in 
de volgende orde worden uitgevoerd, voor zover er financiën ter 
beschikking zijn. 
 
 
0 Zangbundel € 0 
1  Vernieuwen verlichting € 10.154 
2  Kerkmeubilair € 11.500 
 offerandetafels, opbergmeubel, ambo (lezenaar),  
 triptiek (projectiescherm) projectiemeubel en aankondigingenbord  
3  Kerkstoelen € 10.500 
4  Herstellingswerken Kapel € 10.000 
 herschilderen schrijnwerk, vervangen radiatoren  
 herstellingswerken vloerroosters  
5  Herinrichting hal en bezinningsruimte € 11.808 
 sloopwerken, wijziging toegangen, vloerbedekking, plaatsen  
 nieuwe vals plafond, zitbank meubilair, achterwand,  
 schilderwerken binnenmuren , verlichtingsarmaturen en  
 elektriciteitswerken  
Totaal inclusief btw, onvoorziene kosten, e.d. € 64,780.68  
 
 
Het bedrag voor de verlichting is afkomstig van een offerte. De andere 
bedragen zijn (gebaseerd op) ramingen  van  PLUS office architects bvba. 
De ramingen voor de deelprojecten zijn afgeronde bedragen. Het 
eindtotaal is het exacte ramingsbedrag  meegedeeld op de werkgroep van  
30 juni 2008.  

Inkomsten 
 

- De paters Dominicanen hebben op dit ogenblik al een bedrag van 10.000 
euro toegezegd voor de werken. Het is mogelijk dat zij nog verder 
financieren.  

- De stichting Porticus is aangeschreven voor financiering, zij zouden 5.000 
euro bijdragen in de kosten.  

- De zangbundel is al volledig gefinancierd door een schenking.  
- U kunt ook zelf bijdragen tot de verbetering van de kapel.  

- Uw (anonieme) giften kunnen gedeponeerd worden in de 
enveloppen die beschikbaar zijn achteraan in de kapel.  

- U kunt ook een bedrag overschrijven op rekening  
734 - 3321413 - 45  
Filosofenfontein  
Waversebaan 352  
3001 Heverlee 
met vermelding: Vernieuwing Kapelinrichting. 

- Giften zijn helaas niet fiscaal aftrekbaar. 


