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Praktisch 

Contact:  Marcel Braekers o.p. 
  Waversebaan 352 
  3001 Heverlee (Leuven) 
  tel. 016/40 73 40  

Viering:  zondag om 10.30 uur. 

Site:  www.filosofenfontein.be 
  www.dominicanen.be 

 
de gemeenschap van 

filosofenfontein 
vieren — vormen — ontmoeten 

Dominicaans leven is daarom een speurtocht. Een speurtocht naar de 
levende God, die vooral te vinden is in bevrijdende ontmoetingen met 
medemensen, nabij en veraf, in ervaringen met onze samenleving of met 
de natuur, in innerlijk loskomen van jezelf in pure ontvankelijkheid voor 
de stille Aanwezige; kortom: in het leven van alledag, ...  

(Edward Schillebeeckx., Dominicaanse spiritualiteit, Berg en Dal, 2000, p. 14).  



De wereldgroep werkt rond actuele we-
reldvragen door sprekers uit te nodigen  
en aandacht te vragen voor een wereldwijd project. Filosofenfontein 
steunt —ook financieel— gedurende langere tijd telkens een project in 
een Derde Wereldland. Dat is de insteek om een ruimere problematiek 
beter te leren, zoals de toekomst van de kleine boeren in het Zuiden of 
de plaats van inheemse volkeren in de samenleving.  

De schrijfgroep Amnesty International komt elke tweede zondag van 
de maand samen na de viering. 

In de loop van het jaar worden er vormingsavonden georganiseerd om 
te bezinnen en met elkaar in gesprek te komen. In verschillende formules 
willen we geloof en reflectie samen laten bestaan, om het geloof intenser 
te beleven in verbondenheid met onze totale persoon en met de grote 
wereld- en levensvragen, door samen teksten te lezen, poëzie- en mu-
ziekavonden te organiseren, of een gastspreker uit te nodigen. 

vormen  

Filosofenfontein vertrekt 
vanuit de visie van Dominicus. 
Ons doel is elkaar te ontmoe-
ten en te bemoedigen, elkaar 
te dragen in de geest van het 
evangelie, het levensverhaal 
van Jezus doorgeven en zijn 
boodschap levend maken voor 
mensen van onze tijd. Drie 
aspecten staan centraal:  
viering en verkondiging,  
vorming en studie,  
ontmoeting en beleving. 

dominicus 

In onze liturgie sluiten we aan bij de traditie maar behouden we een gro-
te vrijheid in vormgeving, het gebruik van teksten, de rol van leken... 
‘Samen vieren’ staat centraal. De liturgie wordt gedragen door een pries-
ter samen met leken en leken-voorgangers in de woorddienst.  

Veel zorg wordt besteed aan de taal waarin we de thema’s verwoorden, 
aan de zang en samenzang, aan de relatie van hedendaagse vragen en de 
traditie. Zo kunnen we ons dagelijks leven heiligen, en er niet een sprong 
uit maken als we geloven. 

Kinderen en jongeren moeten zich aangesproken voelen. Voor kinde-
ren tot 12 jaar is er een eigen nevendienst en de groep van de +12-jarigen 
komen regelmatig samen en bouwen aan hun weg van spiritualiteit. 

De liturgische werkgroep stuurt en maakt plannen voor de liturgie.  

Het koor brengt elke zondag meerstemmige liederen in  
dienst van de samenzang.  vieren 

 

Filosofenfontein is een ont-
moetingsplaats.  

Na de viering, bij de koffie, 
in de werkgroepen, op de vor-
mingsavonden. Elk jaar wordt 
een Fonteinfeest gehouden, 
met een natuurwandeling, en 
een gezellige avond. 

ontmoeten 


