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Voorwoord 
 

Beste lezers, 

De septembermaand betekent druivenoogst en de voorpagina verwijst daarnaar. Druiven doen 
denken aan wijn en wijn is een ingrediënt van feesten. 
Voor ons wordt oktober een echte feestmaand. 

In de info van deze editie verneem je de oprichting van de vzw Kapelgemeenschap Filosofen-
fontein en de aankondiging van het kerkberaad. Verder wordt het integriteitsbeleid van 
Filosofenfontein toegelicht en wordt de zoomviering van 26 september aangekondigd. Ook vind je 
er informatie omtrent het ‘Leerhuis’, het avondprogramma en ‘Ritmeren van het leven’. 
In de rubriek ‘Space for Grace-project’ komen de trekkers van de initiatieven aan het woord en 
word je uitgenodigd voor de eerstkomende activiteiten. 
Daniëlle Auwaerts en Pol Mulier mijmeren rond 15 augustus, feest van Maria Hemelvaart en de 
dag van een blij weerzien in de kapel van Filosofenfontein. 
Met het ‘Credo’ van pater Roger Lenaers kan je kennismaken in het e-Kaarsje, waar ook de 
gedachtenisprentjes van de pater en van Anita Goedseels-Pauwels zijn opgenomen. 
Traditiegetrouw vind je wat ontspanning in de e-Pero. In de volgende rubriek brengt Jef d’Haenens 
een getuigenis over wijlen pater Roger Lenaers. Er staat ook een oproep in verband met ons 
Fonteinfeest en een persbericht over de actie ‘A vaccine for everyone’. 
Wil je weten wat er met ‘Een nachtegaal in Echternach’ gebeurde? Lees dan aandachtig het slot 
van deze editie. 

Graag uw bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 3 oktober naar 
info@filosofenfontein.be. 

Veel lees-, kijk- en puzzelplezier, 
Marie-Josée en Jacqueline 

 

Info van de FF-gemeenschap 
Oprichting van de vzw Kapelgemeenschap Filosofenfontein 

Algemene vergadering (Kerkberaad) van zondag 24 oktober, 11.30 uur 

We maken concreet werk van de oprichting van een vzw Kapelgemeenschap Filosofenfontein, 
afgekort FIFO vzw. Hierdoor verwerft onze gemeenschap (die tot nu toe een feitelijke vereniging 
is) rechtspersoonlijkheid waardoor ze beter de middelen van de gemeenschap (de bijdragen, 
projecten, eigendommen) kan beheren. De werkgroep Financiën heeft samen met de kerngroep 
de nodige documenten opgesteld. Vermits het gaat om een micro-vzw, zijn de regels inzake 
boekhouding en verslaggeving heel soepel en volgen we zoveel mogelijk dezelfde lijn van werken 
als de vorige jaren. Eind september worden de documenten neergelegd op de griffie van de 
ondernemingsrechtbank in Leuven. In de lijn van ons jaarlijks kerkberaad nodigen we iedereen 
nu reeds uit op onze eerste algemene vergadering op zondag 24 oktober om 11.30 uur, 
aansluitend op de zondagsviering in de kapel van Filosofenfontein. We blikken terug op de 
activiteiten van het voorbije jaar en ook vooruit. Een agenda volgt later.  
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Integriteitsbeleid van Filosofenfontein 

Aanbevelingen en aanstelling referentiepersoon 

namens de kerngroep en de Space for Grace-projectgroep 

ACHTERGROND 

Onze kapelgemeenschap verkreeg een Space for Grace-project ‘Filosofenfontein HEVERLEE op 
nieuwe wegen’ dat begin 2021 van start ging. Geloofsgemeenschappen die geselecteerd worden 
om deel te nemen aan Space for Grace, worden uitgenodigd om expliciet werk te maken van een 
cultuur van veiligheid. Hoe dit best gebeurt, staat vermeld op de Space for Grace-website. 
Dit willen we zoveel mogelijk navolgen in zoverre het op onze gemeenschap van toepassing is. 

INTEGRITEITSBELEID voor FILOSOFENFONTEIN 

Als geloofsgemeenschap willen wij dat een cultuur van fysieke en psychische veiligheid 
gegarandeerd is. De lichamelijke en mentale integriteit van iedere betrokkene - vrijwilliger, 
vrijgestelde, deelnemer, minderjarig of meerderjarig - moet ten allen tijde verzekerd zijn. 

Daarom willen we een beleid uitwerken, dat gekend en gedragen is door ieder lid. Meer specifiek 
willen we hierbij de gedragscode van de Belgische Kerk onderschrijven en een 
vertrouwenspersoon aanduiden voor onze gemeenschap. 

In de gedragscode van de Belgische Kerk worden elf concrete leef- en werkregels naar voor 
geschoven. Deze regels gaan over de omgang met minderjarigen, maar ze zijn evenzeer belangrijk 
in andere contexten zoals het werken met (kwetsbare) volwassenen. 

1. Bejegen hen met eerbied, beluister hen en betrek hen bij beslissingen die hen aanbelangen. 

2. Wees een voorbeeld en bied houvast zonder bezitterig of belerend te doen. 

3. Werk aan transparante en correcte omgangsvormen. 

4. Zorg voor een cultuur van openheid waarin ze hun vragen en zorgen kunnen verwoorden. 

5. Maak hen bewust van wat wel en niet aanvaardbaar is. 

6. Vermijd netelige situaties die tot verdachtmaking of beschuldiging kunnen leiden. 

7. Weet dat onschuldige gedragingen (zoals een kind of jongere omarmen) anders kunnen 
worden geïnterpreteerd dan je bedoelt. 

8. Vermijd situaties waarin iemand zich met kinderen of jongeren afzondert, of activiteiten opzet 
waarbij derden niet kunnen meekijken. 

9. Organiseer pastorale activiteiten met kinderen en jongeren in een daartoe gepaste omgeving 
en op gepaste tijden. 

10. Voorkom elk gebruik van geweld, seksuele zinspelingen, provocerende gebaren of 
beeldmateriaal dat kinderen of jongeren in hun menselijke waardigheid kan kwetsen. 

11. Bevoordeel bepaalde kinderen of jongeren niet met geschenken, geld, aandacht of 
genegenheid. 

Als gemeenschap willen we datzelfde respect nastreven en behoeden. Daarom willen we dezelfde 
beleidslijnen volgen die de kerkelijke overheid uitstippelt. Meer specifiek vragen we onze 
gemeenschap bovenstaande aanbevelingen te volgen. 

  

https://www.spaceforgrace.be/over-het-project/safeguarding-policy
https://www.kerknet.be/sites/default/files/19%2006%2024%20Gedragscode%20voor%20wie%20werkt%20in%20de%20kerk%20N.pdf


 

We hebben geen weet van enige vorm van misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Iedere 
persoon kan dat wel anders aanvoelen. Wij moeten er ook rekening mee houden dat bij jongere 
generaties de gevoeligheden anders liggen. Daarom willen we dat iedere kapelganger zich 
minstens bewust is van deze problematiek die in de praktijk verder reikt dan seksueel misbruik. 

Voor eventuele klachten in dit verband, bezwaren of welke bezorgdheid ook vragen we om de 
zaak vooreerst uit te praten met de betrokkene zelf. Indien dit gesprek geen uitkomst biedt, kan u 
zich wenden tot onze vertrouwenspersoon Dr. Hendrik Van Moorter (te bereiken via e-mail: 
hendrik.moorter@gmail.com). Elke klacht wordt anoniem behandeld. 
In overleg met de kerngroep zullen de nodige maatregelen genomen worden om de veiligheid en 
het respect van iedere kapelganger te garanderen. 

 

Een zoomviering op zondag 26 september 

door Jef Schoenaerts 

Het wereldkampioenschap wielrennen op zondag 26 september zal het verkeer in Leuven en 
omgeving zo ongeveer helemaal platleggen. Om te voorkomen dat kapelgangers vruchteloos een 
toegangsweg zouden gaan zoeken naar Filosofenfontein, houden we die dag onverwacht nog eens 
een zoomviering. Iedereen is online welkom vanaf 10 uur voor de viering van 10.30 uur. De link 
om aan te sluiten zal je vinden op de beginpagina van de website. Welkom! 

 

Het ‘Leerhuis’ in Filosofenfontein Heverlee 

door Jef Schoenaerts, mede namens Marcel Braekers en Jacques Perquy 

Het ’Leerhuis’ gaat in Filosofenfontein opnieuw van start. Het is een samenkomst waarin - zoals 
het begrip zelf aangeeft - het ‘leren’ vooropstaat. We verdiepen ons allereerst in de tekst van een 
onderdeel van de Bijbel. Het doel daarvan is een beeld te krijgen van het genre van het Bijbelboek, 
de auteur en zijn bedoeling, de ontstaansgeschiedenis ... Die inzichten stellen ons in staat om ook 
onze eigen vragen te stellen aan de tekst, de waarde voor onze tijd in te schatten, na te gaan wat 
hij ons vandaag te zeggen heeft. 

We staan dit werkjaar stil bij de psalmen. Dit Bijbelboek bevat 150 teksten die al gedurende 
eeuwen behoren tot de kerngebeden van zowel joden als christenen. Gelovigen hebben ze in de 
mond genomen om God te danken, om hem zegen te vragen, hun wanhoop uit te schreeuwen ... 
Tot op vandaag kunnen ze ons geloof inspireren en verdiepen. 
Pater Benoît Standaert is hierbij onze gids. Hij is benedictijn van de Sint-Andriesabdij in 
Zevenkerken en een autoriteit op dit terrein. Hij slaagt erin om inzicht te geven in dit Bijbelboek en 
de psalmen tot leven en ‘tot bidden’ te brengen voor hedendaagse gelovigen. 
Hij begeleidt ons in een reeks van 6 zaterdagvoormiddagen telkens van 10 tot 12 uur. Twee 
daarvan liggen al vast: zaterdag 13 november en zaterdag 11 december. De eerste sessie gaat 
alvast door in Filosofenfontein. Je schrijft in met de bedoeling deel te nemen aan alle sessies. We 
vragen een bijdrage van 50 euro voor het geheel van de vorming. 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar jefschoenaerts@hotmail.com tegen uiterlijk 30 
september. Vermeld hierbij je naam, adres, mailadres en telefoonnummer. 
Je inschrijving wordt definitief door het storten van 50 euro op rekeningnummer  
BE11 7340 3906 5848 van ‘Fifo Heverlee’ met vermelding van ‘Leerhuis + je naam’. 
Eind oktober ontvang je de concrete gegevens voor de eerste sessie. 
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Resultaten van de rondvraag over het avondprogramma van 
Filosofenfontein 
door Jan Degraeuwe 

In de eerste helft van 2021 organiseerden we elke maand op een dinsdagavond een lezing via 
Zoom. Met gemiddeld een veertigtal aanwezigen was de online versie van het avondprogramma 
een volwaardig alternatief voor de traditionele lezing in het zaaltje van Filosofenfontein. Omdat de 
coronamaatregelen nog altijd kunnen verstrengen, blijft het avondprogramma een online event. 

Op onze rondvraag kregen we een twintigtal antwoorden met voorkeuren voor onderwerpen en 
suggesties. Op basis hiervan kunnen we de krachtlijnen voor het volgende werkjaar uittekenen. 
De kijkers waarderen de ondersteuning met slides die nadien ter beschikking worden gesteld. Een 
grotere interactiviteit tussen spreker en publiek kan bereikt worden door vóór de lezing 
documentatie te bezorgen. Het is spijtig dat de kwaliteit van muziekstukken laag is bij Zoom, want 
er is belangstelling voor lezingen over muziek en poëzie. Plastische kunsten kwamen tot nu toe 
minder aan bod, maar hier kan Zoom juist een meerwaarde bieden. Film zou niet mogen 
ontbreken in het aanbod, maar is technisch niet haalbaar met Zoom. 
Naast de taal van de kunst blijft de taal van de Bijbel boeien. Er wordt gevraagd naar inleiding en 
duiding van Bijbelteksten. Lezingen over mystiek en wereldgodsdiensten zullen ook op 
belangstelling kunnen rekenen. De rol van de Kerk en de plaats van de vrouw blijven belangrijke 
thema’s. 
In elke levensfase spreekt het lichaam een eigen taal die we ook moeten leren beluisteren. Dit zou 
ook het thema van een avond kunnen zijn. 
Het spirituele leidt ons niet weg uit de wereld, maar maakt ons gevoelig voor maatschappelijke 
betrokkenheid. De bezoekers van het avondprogramma zijn op zoek naar een christelijke ethische 
benadering van migratie, globalisering en klimaatverandering om een duurzame en rechtvaardige 
samenleving op te bouwen. 

Met de kleine financiële bijdrage kunnen we de sprekers bedanken en hun reiskosten vergoeden. 
Door Zoom waren er geen verplaatsingsonkosten. Het kleine spaarpotje kan bijdragen om de 
technische infrastructuur van het zaaltje te verbeteren. 

 

Mediteren, (n)iets voor jou?... 
door Ria Verschueren en Jef Schoenaerts 

In Filosofenfontein bestaat al enkele jaren het initiatief ‘Ritmeren van het leven’. Eén keer per 
maand komen we in de kapel samen om te mediteren. Iemand kiest vooraf een tekst, een beeld, 
een lied … en leidt als opening die keuze kort in. Daarna zitten we een half uur zwijgend bij elkaar 
waarbij ieder op zijn eigen manier op zich laat inwerken wat hem raakt, wat fascineert, wat vragen 
bij hem oproept, wat hij in de stilte ontvangt, wat tot bidden leidt, wat er schuurt … Daarna is er 
een soort ‘uitlooptijd’ met de mogelijkheid om dat alles met elkaar te delen. 
De fysieke maandelijkse samenkomst schept een virtuele band om in de tussentijd ook individueel 
het leven te ritmeren met momenten van stilte, van meditatie, van bij jezelf komen, van bidden of 
hoe je het ook wil noemen. 
Het meditatiemoment gaat elke tweede zondag van de maand door van 8.55 uur tot 9.45 uur. 
We komen de eerste keer samen op zondag 10 oktober in Filosofenfontein, Waversebaan 352 te 
Heverlee. 
Wil je graag deelnemen, geef dan uiterlijk tegen 2 oktober je naam door aan Jef Schoenaerts 
(jefschoenaerts@hotmail.com). Enkele dagen vóór het meditatiemoment ontvang je dan de tekst 
of het beeld waarrond we samenkomen. Van harte welkom! 
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Space for Grace-project 
‘Filosofenfontein Heverlee op NIEUWE WEGEN’ 
aankondiging van ons eerste actualiteitscafé, de inhuldiging van ons 
vernieuwd orgel en het Fonteinfeest in een nieuw kleedje! 

door Sabine Van Huffel namens de Space for Grace-projectgroep 

Op 26 augustus kwam de projectgroep weer bijeen. De HTW-kerken komen op dreef. De eerste 
Space for Grace-initiatieven voor kunst- en cultuurbeleving krijgen concreet vorm en het eerste 
actualiteitscafé is gelanceerd. Op 23 oktober organiseren we het Fonteinfeest in een nieuw 
kleedje en wordt de DRAAD doorgetrokken naar andere Space for Grace-projecten: ‘Tracing Grace’ 
noemt dit overkoepelend initiatief dat al die projecten letterlijk en figuurlijk verbindt dwars door 
Vlaanderen. We laten enkele trekkers aan het woord: 

1. Filosofenfontein als AGORA (trekker: Marcel) 

‘Agora’ is begonnen toen de vieringen online doorgingen. Wie wou, kon op sommige zondagen na 
de viering wat blijven ‘plakken’ in een gespreksgroepje. Daar kon men met bedenkingen, ideeën, 
vragen bij de lezingen en de homilie terecht. Velen - ook de voorgangers - vonden zo’n vorm van 
uitwisseling heel boeiend. 

We willen dit initiatief behouden maar voegen er een nieuwe vorm aan toe. Naast een gesprek ná 
een viering, wordt ook een gesprek vóór een viering een mogelijkheid. Een 10-tal dagen vóór een 
bepaalde viering kan ieder die wil samen met de voorganger van dienst in gesprek gaan. Je kan er 
aangeven wat je in de lezingen getroffen heeft, waar het je raakt in je persoonlijk leven ... De 
voorganger blijft uiteraard diegene die autonoom de viering verder uitwerkt. 

We streven ernaar om maandelijks één keer zo’n initiatief te nemen waarbij de voorganger één 
van beide vermelde formules kiest en het gesprek organiseert. Een concrete oproep daarvoor zal 
je vinden in de volgende e-Bubbels. 

2. Huis-, tuin- en wandel kerken (HTW-kerken) (trekker: Lut Saelens van Openkerkgroep) 

Op 25 augustus kwamen we samen in de tuin van Rita Daneels voor een viering rond het thema 
‘verbondenheid’. Er waren 11 deelnemers. Het werd een inspirerende intieme viering met veel 
onderlinge uitwisseling rond het thema, met liederen, een Bijbeltekst en een korte uiteenzetting 
van Dirk Dewachter. Tijdens het breken van het brood formuleerden we onze intenties. Nadien 
mochten we genieten van kaas en brood met een glaasje wijn. We danken Rita voor haar 
gastvrijheid en de deskundige en discrete manier waarop zij het geheel in goede banen leidde. 

Onze volgende viering gaat door op woensdag 29 september om 19.30 uur met als thema 
‘eenzaamheid’. Meer info hierover kan u verder in deze e-Bubbels vinden. 

3. Actualiteitscafé (trekker: Ides Nicaise) 

Verder in deze e-Bubbels vind je de uitnodiging voor onze eerste avond op maandag 20 
september, rond het thema ‘Een vaccin voor iedereen?’. Het Wereldcafé ontvangt je op een 
veilige manier, maar met open armen. Schrijf tijdig in op www.filosofenfontein.be. Intussen 
beginnen we een tweede avond voor te bereiden rond solidariteit met asielzoekers. 

4. Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving (trekker: Ides Nicaise) 

Ons orgel heeft er een tweede manuaal bij gekregen, en dus ook een aantal registers en een 
heleboel pijpen en pijpjes. Mis de feestelijke inhuldiging niet op zondag 10 oktober om 15 uur: dan 

http://www.filosofenfontein.be/


 

toont Arnout wat het orgel nu allemaal kan. Zie de aankondiging verderop in deze e-Bubbels. 
Inschrijven is niet nodig, wel je aanwezigheid! 

Ook het Fonteinfeest van zaterdag 23 oktober zal helemaal in het teken staan van kunst- en 
cultuurbeleving, met instrumentale muziek, samenzang, poëzie, fotografie en allerlei creatiefs. We 
verklappen nog niet welk hoog bezoek ons die dag komt vereren! Zie ook verder in deze e-Bubbels 
voor de aankondiging daarvan. Schrijf tijdig in! 

5. Streaming van vieringen en activiteiten (trekker: Rik Nuytten) 

6. Website (trekker: Rik Nuytten) 

Tijdens de vakantiemaanden is er weinig vooruitgang geboekt op de twee projecten. Wel is het zo, 
dat het duidelijk geworden is dat streaming financieel niet echt haalbaar is, en we eerst zullen 
inzetten op het bij de tijd brengen van de website op het platform van de Belgische Dominicanen. 
Belangrijk hierbij is dat het archief van alle vieringen, dat teruggaat tot 2003, bewaard blijft en 
goed toegankelijk is voor geïnteresseerden. 

 

Aankondiging van de eerstkomende activiteiten verbonden met het 
Space for Grace-project 

Het eerste actualiteitscafé ‘Een vaccin voor iedereen?’ op 20 september 

door Ides Nicaise 

 

Wat is het actualiteitscafé van Filosofenfontein? 

Filosofenfontein is een geëngageerde gemeenschap rond het Dominicanenklooster te Heverlee. 
Met het actualiteitscafé willen we met andere zinzoekers in dialoog gaan over actuele 
maatschappelijke kwesties. Elke activiteit combineert degelijke achtergrondinformatie, debat, 
zingeving en de kans om als ‘wakkere burger’ haalbare stappen te zetten die bijdragen aan 
concrete oplossingen. 



 

Een vaccin voor iedereen? 

Vlaanderen bereikt een vaccinatiegraad van 90%. De vaccins worden gratis aangeboden door de 
overheid (uiteraard vroeg of laat betaald met belastinggeld), wij herwinnen er onze vrijheid mee, 
en voor de farma-bedrijven is het een lucratieve activiteit. Een win-win situatie dus? 

Het probleem is dat de farma-sector geconcentreerd is in rijke landen, dat de prijzen hoog liggen 
omwille van patentrechten en monopolieposities, en dat de arme meerderheid van de 
wereldbevolking zich de kosten van een vaccin niet kan veroorloven. Hoe komen we tot een win-
win situatie voor de ganse wereldgemeenschap? 

Herman Wouters zal het hebben over 
‘A vaccine for everyone’, een 
burgerinitiatief dat hijzelf mee op gang 
getrokken heeft om het wereldwijde 
Covax programma te helpen spijzen. 
Prof. Geertrui Van Overwalle legt de 
pro’s en contra’s uit van het andere 
burgerinitiatief voor verplichte vrijgave 
van de patenten op covid-vaccins. 

 
 
Volgende huis-tuinkerkviering op 29 september met als thema ‘eenzaamheid’ 

door Lut Saelens 

“Eenzaamheid is niets nieuws. Het aantal mensen die zich eenzaam voelen, blijven over de 
generaties heen min of meer gelijk. En eenzaamheid treft mannen en vrouwen in ongeveer 
dezelfde mate, al lijken mannen er minder makkelijk mee naar buiten te komen. Een kwestie van 
trots misschien? Rond eenzaamheid hangt nog steeds een taboe en het draagt al snel het stempel 
van zwakheid en persoonlijk falen.” 
(Leslie Hodge, uit ‘Eenzaam. De weg naar een meer verbonden leven’, geciteerd in Kerknet op 16 
juni 2020).  

Nu we (hopelijk) een overgang meemaken van corona naar een meer ‘genormaliseerd’ leven, zal 
ons bidden misschien minder getekend worden door het gevoel “Mijn God, waarom hebt U mij 
verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.” (Psalm 22).  

We nodigen de mensen die willen deelnemen uit om hun inbreng te doen in verband met dit 
thema: om hun kijk op dit thema en hoe men ermee kan omgaan met de groep te delen. 

De volgende huis-tuinkerkviering zal doorgaan op woensdag 
29 september bij Jef Van den Branden, te Meerbeek. We 
starten om 19.30 uur. We hopen ten laatste om 21 uur de 
viering af te ronden met nadien - voor wie het wil - de 
mogelijkheid om nog na te praten bij een drankje en een 
hapje. 

Geïnteresseerden schrijven zich tijdig in per mail of telefoon 
bij Jef Van den Branden, jef.vandenbranden@scarlet.be, 
GSM: 0474 30 82 73. We beperken het aantal deelnemers 
tot maximum 10. Na inschrijving ontvang je dan meer 
concrete informatie over deze viering.  



 

Inhuldiging van het vernieuwde orgel op 10 oktober 

door Frank Cuypers en Jacqueline De bruyn 

 

 

  



 

Fonteinfeest in het kader van ‘Tracing Grace’ op 23 oktober 

door Ides Nicaise en Jacqueline De bruyn 

Feesten mag terug en dus hernemen we graag onze traditie van een Fonteinfeest: dit jaar een 
beetje later dan gewoonlijk, maar niet minder uitbundig. De inschrijvingen worden pas geopend 
na 25 september.  

 



 

Mijmeringen van kapelgangers 
Terug naar Filosofenfontein 

door Daniëlle Auwaerts 

Op 15 augustus trokken we allen met een popelend hart opnieuw naar onze oude vertrouwde 
kapel. Nu ja ‘allen’, wie zouden dat zijn? Velen? Weinigen? 
We waren met velen wat bewijst hoezeer we verknocht zijn aan onze echte geestelijke thuis. 

Twee weken eerder hadden 17 kapelgenoten, een recordopkomst, de kapel van binnen en de 
ramen binnen en buiten doen blinken als nooit tevoren. De werken aan het orgel hadden gezorgd 
voor veel extra stof. 

Nu konden we gerust zijn, de vernieuwing van het orgel was in orde en de coronacijfers en vooral 
de vaccinatiecijfers waren geruststellend. Toch droegen we allen nog een mondmasker en kregen 
we een dosis handgel aangereikt door Frank. 

Een beetje volgens de traditie was de voorganger op 
Maria Hemelvaart een vrouw. Maggy Rubens bracht 
ons ingetogen en met bezieling een aantal 
historische feiten rond het ontstaan van de 
Mariaverering. Gebaseerd op een oude legende 
viert men in de Grieks-Orthodoxe kerk ‘Het inslapen 
van Maria’, geïllustreerd door de mooie icoon op 
het altaar. 

Tijdens de homilie gaf Maggy beschouwingen rond 
de figuur van Maria in het evangelie. Heel veel 
vaststaande feiten over Maria zijn er niet, maar 
Maggy hing er een aantal zeer menselijke conclusies 
aan vast die ons allen deden nadenken over Maria’s 
rol in het evangelie en in onze godsdienstbeleving. 
Enkele keren benadrukte Maggy de betekenis van 
Maria als ‘troosteres van de bedrukten’ en haar 
toegankelijkheid als een zachte, luisterende 
moeder. 
 Foto: Frank Cuypers 

Als slotgebed las Maggy ‘Een brief van Maria aan de gelovigen’ voor. Je vindt de tekst op de 
website van Filosofenfontein bij de viering van 15/8. Nadien gaf Pol Mulier toelichting bij zijn 
Mariabeeldje dat speciaal voor deze dag naar de kapel was gekomen: zie volgende mijmering. 

Na de mis zag je de blijdschap op de gezichten om elkaar weer in levende lijve te ontmoeten bij 
het buitengaan, nog meer bij het buiten staan. Voorzichtig gingen een aantal mondmaskers af, 
enkelen waren nog bang. We wilden horen hoe onze kapelgenoten de moeilijke maanden hadden 
doorstaan. 

Sommigen waren al druk aan het overleggen over de toekomstige activiteiten. Een aantal mensen 
steken opnieuw de handen uit de mouwen bij de organisatie ervan. Hoewel, zelfs in de donkerste 
maanden hebben enkele moedige mensen achter de schermen gewerkt om de zoomvieringen 
mooi en zinvol te maken en de nieuwe projecten van Space for Grace op poten te zetten. 

Kortom: onze gemeenschap leeft weer volop. Dank aan de voortrekkers! 



 

Maria Hemelvaartdag 2021 

aangebracht door Pol Mulier 

Op 15 augustus was een beeldje van Maria te gast in Filosofenfontein. Niet zomaar een beeldje 
maar een beeldje in gebakken klei, gemaakt door Pol Mulier. We laten de kunstenaar zelf aan het 
woord: 

“Ik boetseerde dit beeldje na de genocide in Rwanda. Het moet ons confronteren met de 
verschrikkelijke gebeurtenissen die van dit schijnbaar vredig land een hel maakten. 
Het is de voorstelling van een jonge Rwandese moeder die vlucht met als enig bezit een stok en een 
uitgehongerd kind op de arm. Het kroontje op haar hoofd is een teken dat ze moeder is van een 
eerste kind. 

 

                    
 Foto’s: Frank Cuypers en Marie-Josée Janssens 

Het is een ietwat ongewone voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw: Maria zonder goud, zilver of 
brokaat. Op het voetstuk schreef ik: O.L.V. van de vluchtelingen. Is het door genocide, honger, 
oorlog of milieurampen, het kan ook ons treffen. Beschaving en miserie gaan blijkbaar dikwijls 
hand in hand. Onze-Lieve-Vrouw kan het mijns inziens niet op haar eentje oplossen. Zij vraagt hulp. 
Daarom was ze zeer blij vanuit haar gesloten kapelletje in Vaalbeek eens tussen haar helpers te zijn 
en dit op haar feestdag. 

Toen ik haar hier terugzag was ik even sprakeloos en moest ik naar mijn woorden zoeken. 
Herinneringen aan 1940 borrelden op: ik als vluchteling van 7 jaar oud, mijn mama met mijn 
broertje van 1 jaar op de arm, zoekend naar slaapgelegenheid bij de boeren …” 

  



 

e-Kaarsje 
 

Wij willen een kaarsje branden  

− voor alle kinderen en jongeren die opnieuw naar school zijn gegaan na de zomervakantie. 
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen niet uit het oog verliezen opdat het beste in hen naar 
boven mag komen en zij op hun beurt een goede vriend voor anderen kunnen zijn. 

− voor alle leraren die zich elke dag inzetten voor hun leerlingen. 
Dat zij de leerlingen helpen uitgroeien tot mensen waarop anderen kunnen bouwen. 

− voor Anita Goedseels-Pauwels, die op 6 augustus overleden is. 
Als dank voor haar lang en gelukkig leven. 
Dat zij nog lang mag verder leven in onze herinneringen en in die van haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

− Voor Afghanistan en voor allen die niet meer kunnen slapen vanwege wapens en geweld, 
die gevlucht zijn, ontheemd zijn of vervolgd worden. 
Dat hun hulpgeroep wordt beantwoord en zij redding mogen ervaren. 

 

Credo 
door pater Roger Lenaers - aangebracht door Johan Fevery 
 
Ik geloof in God, oneindige Liefde, 
die zich op verbijsterende wijze uitdrukt 
in de evolutie van kosmos en mensen. 

En in Jezus, onze Messias, 
zijn unieke menselijke evenbeeld, 
geboren uit menselijke ouders, en toch geen mensenwerk, 
maar volledig vrucht van Gods reddingsinitiatief, 
die de weg van lijden en dood gegaan is, 
Op last van Pontius Pilatus gekruisigd is, 
gestorven en begraven, 
maar die niettemin in volheid leeft, 
want volkomen opgegaan in God 
en daardoor een onbegrensde kracht ten goede geworden, 
die de hele mensheid tot haar voltooiing zal brengen. 

Ik geloof in de inspirerende werkzaamheid van de Geest 
die Gods scheppende levensadem is, 
en in de wereldwijde gemeenschap 
waarin Jezus Christus verder leeft. 

En in Gods aanbod ons te genezen 
en ons te herscheppen tot (eindelijk) mensen. 
En in de goddelijke toekomst van de mensheid, 
Een toekomst van leven. Amen. 

 



 

Gedachtenisprentje Roger Lenaers 
aangebracht door Johan Fevery 

 

 

 

Roger was een man van gebed. Als hij ergens moest wachten zei hij: “Niet erg. Een gelegenheid 
om wat te bidden”. Zijn geloven en bidden betroffen vooral God als mysterie en de navolging van 
Jezus. Bij zijn bidden hoorde de actieve bekommernis voor zieken en de inzet voor 
rechtvaardigheid. 

Van in het begin is hij pastoraal actief geweest. Eerst in de schoolpastoraal; tussendoor in 
liturgische vieringen – waarvoor hij vaak eigen teksten schreef – tot en met de laatste 20 jaar, als 
pastoor van twee dorpen in Tirol en als inspirator van gezins- en bezinningsgroepen. Vanuit die 
ervaringen heeft hij de vervreemdende kloof aangevoeld tussen de kerkelijke taal en de 
denkwereld van de moderne mens. 
Met zijn scherpe geest en vaardige pen heeft pater Roger het probleem nauwkeurig ontleed en ter 
sprake gebracht. 

Velen zijn hem dankbaar dat hij de oorzaken van hun geloofscrisis heeft blootgelegd en verwoord 
en zo hun denken over geloven heeft vernieuwd. Hij heeft hen geholpen om opnieuw te gaan 
geloven, nu ingebed in hun gewone, moderne denkwereld. Hetzelfde beoogde hij met zijn 
ontelbare artikelen en voordrachten. Ook in het buitenland, dankzij de uitnodigingen en de vele 
vertalingen van zijn boeken. 

Daarnaast heeft hij de onderwijsmethodiek van de klassieke talen helpen vernieuwen. 

Moge deze rusteloze werker rusten in Gods vrede. 

  



 

Gedachtenisprentje Anita Goedseels-Pauwels 
aangebracht door Mieke Goedseels 

 

 
 
Ma, 

de dood heeft jou van ons afgenomen 
maar de dood heeft jou ook aan ons teruggegeven. 

De laatste jaren waren zo akelig raar. 

Je herkende ons, je eigen kinderen niet meer. 
Je vroeg hoe het met onze moeder ging. 
Nu ben je weer ons ma, die altijd voor ons klaar stond, 
die ons mooie principes leerde, 
die als ze ook maar kon met veel plezier kwam babysitten, 
die elk weekend iedereen die zin had aan tafel ontving voor de biefstuk friet … 

Al langer kon je je kleinkinderen niet meer bij hun naam noemen en herkende je ze niet meer als 
er een baard bijgekomen was. 
Nu ben je weer hun echte oma, die zo vaak op hen paste. 
De oma die altijd in hun doen en laten geïnteresseerd was, 
die spelletjes met hen speelde, hun iets probeerde te leren, urenlang vertelde over vroeger … 

Onze pa kwam niet meer in je verhalen voor. 
Je leefde alleen nog in de tijd vóór hem. 
Nu ben je weer zijn vrouw die voor een warme thuis zorgde voor hem en jullie kinderen, 
die met hem op reis ging, 
die ’s avonds met hem scrabbelde of mathabelde, 
die hem met zoveel liefde en tederheid omringde in zijn laatste maanden … 

Bedankt ma. 

  



 

Op e-Pero bij … 
Muziektip 

aangebracht door Jacqueline De bruyn 

Op de drempel van een ‘normaal’ leven herinnert dit lied er ons aan hoe alles ‘Anders’ was door 
corona: klik hier om ernaar te luisteren. 

 

Als je dit tot het einde kan lezen, staat Alzheimer nog niet voor de deur! 

aangebracht door Jacqueline De bruyn 

Blijf kijken en na enkele seconden kun je onderstaande tekst lezen. 

D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3 PR35T4135 0N23 H3R53N3N 1N 5T44T 21JN. 
1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R N0G M031L1JK OM D323 T3K5T T3 L323N, M44R NU K4N J3 H3T 
W44R5CH1JNL1JK 4L W4T 5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 5P4NN3N. D4T K0MT D00R H3T 
3N0RM3 L33RV3RMOG3N V4N 0N23 H3R53N5. KN4P H3? 

D232 M3D3D3L1NG M4G J3 K0P13R3N 3N V3RD3R V3R5PR31D3N. 

 

Eerbetoon aan overleden tante door een Australische landbouwer 

aangebracht door Jacqueline De bruyn 

De Australische landbouwer Ben Jackson kon door de strenge coronamaatregelen in zijn land de 
begrafenis van zijn tante niet bijwonen. Hij bedacht daarop een andere manier om zijn eer te 
betonen: een gigantisch hart van schapen. Hoe zijn creatie tot stand kwam kan je lezen, volgen en 
bewonderen door hier te klikken. 

 

Ben maakte in het verleden nog ‘kunstwerken’ met schapen in de vormen van symbolen en logo's. 
Zijn tante is altijd een fan geweest van zijn creaties. "Ze zou glunderen van trots als ze zou zien dat 
zoveel mensen glimlachen en genieten van het hart dat ik voor haar gemaakt heb. Het is gewoon 
liefde. Liefde is allesovertreffend."  

https://www.blikopnoordwijk.nl/item/13948-noordwijkse-theatermaker-olga-passchier-schrijft-en-zingt-lied-anders-een-positief-geluid-in-coronatijd
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/26/bekijk-eerbetoon-aan-overleden-tante-australische-landbouwer-t/


 

De Crypto-katholiek 3 - 10 september 2021 

door Jan Hertogen en Marie-Josée Janssens 

 

Een crypto, geïnspireerd op Karels Crypto van Karel Vereertbrugghen in DS Weekblad.  

Vul de woorden horizontaal in. In de woordbalk komt een naam of een begrip te voorschijn. 
Gelijke getallen staan voor gelijke letters. Als een bepaalde letter in een horizontaal woord een 
getal toegekend kreeg, dan komt die letter in dat woord niet meer voor zonder getalaanduiding. 
Elders in de puzzel kan die letter wel voorkomen zonder getalaanduiding. 
Gebruik de letter Y om IJ in te vullen. 

 

 

 

 

Veel puzzelplezier. De oplossing verschijnt in de volgende editie van de e-Bubbels. 

  



 

Informatie en interessante weetjes 
Een getuigenis over wijlen pater Roger Lenaers 

aangebracht door Jef d’Haenens 

Samen met exegeet en theoloog Peter Schmidt heeft Roger Lenaers de voorbije twintig jaar zeer 
veel invloed gehad op kennis en beleving van mijn christelijk geloof. 

De twee brochures van het Tijdschrift voor Geestelijk Leven van de hand van pater Lenaers waren 
een ontdekking: eindelijk schrijft iemand op een heldere en bevattelijke manier neer wat al lang 
sluimerde. Maar hij deed dat tegelijk zo scherp en bijna ongenadig dat er zich samen met het 
gevoel van 'bevrijding' ook een gevoel van 'verwarring' nestelde. Vroeger gaf ik les vanuit zijn 
handboeken, vanaf toen volgde ik alles wat pater Roger schreef. Ik nodigde hem uit als spreker 
voor het Davidsfonds en heb later, toen hij terug in Heverlee verbleef, talrijke gesprekken met 
hem gehad. 

Bij het verschijnen van zijn boek over Jezus ontstond er in het weekblad Tertio een groot dispuut 
met prof. Herman De Dijn. Noch zijn korte, noch zijn lange wederwoord werd toen door Tertio 
gepubliceerd. Dat neem ik de toenmalige redactie nog altijd kwalijk. Over de ideeën van die oude 
pater Roger Lenaers zwijgen, was kennelijk het onuitgesproken codewoord. Nochtans staan daarin 
een aantal kerngegevens om de geschriften van Roger beter te begrijpen. 'Leve de mythe' van De 
Dijn, verving Lenaers door 'leve het symbool'. En het zuiver theoretische debat over de Verlichting 
trok Lenaers open naar de historische feiten. 

Roger gaf in een gesprek grif toe dat hij te weinig die symboliek had toegelicht en misschien te 
veel aandacht had gegeven aan het opruimen van het puin. Misschien waren zijn boeken daarom 
niet wervend genoeg voor het geloof. Zijn in een beperkte kring uitgegeven preken vormen hier 
wel een uitzondering op. Ze tonen ook de diepgelovige en 'zelveloze' houding aan van pater Roger, 
ook in zijn lichamelijk lijden van de laatste jaren. 

Hij blijft voor mij een sterke inspiratiebron. Zijn invloed begint pas nu. Daaraan wil ik meewerken. 

 

Nog gezocht voor het Fonteinfeest 

Om het Fonteinfeest in goede banen te kunnen leiden zoeken we nog: 

• Materiaal: shelters voor op het terras, hoge receptietafels en terrasverwarmers op gas 

• Helpende handen voor vrijdagnamiddag 22/10: verhuis van al het materiaal naar 
Filosofenfontein 

• Helpende handen voor zaterdag 23/10: opstellen van shelters en tafels op het terras, 
barmannen/-vrouwen, opscheppers, afruimers en afwassers tijdens en na het feest.  

Sollicitanten worden zonder voorwaarden direct aangeworven; minimumduur van het contract: 60 
minuten. Aantrekkelijk loon mét intrest in het hiernamaals. 

Contact: ides.nicaise@kuleuven.be 

mailto:ides.nicaise@kuleuven.be


 

Persbericht: Een vaccin voor iedereen - A vaccine for everyone 

door Herman Wouters 

Het burgerinitiatief ‘A vaccine for everyone’ bezorgt COVAX 27.000 extra vaccins 

Cijfers over de wereldwijde vaccinatie geven aan dat op 1 september 2021 iets meer dan 2 miljard 
mensen over heel de wereld volledig gevaccineerd zijn (of 27% van de wereldbevolking). België 
staat momenteel zelfs op de eerste plaats qua percentage personen met een volledige vaccinatie, 
namelijk net boven de 70% (bron: Ourwordindata, RIVM) en Vlaanderen doet nog beter. 
Ondertussen maken verschillende regeringen plannen om te starten met een derde prik. In de 
meeste Afrikaanse landen bereikt de vaccinatiegraad van de bevolking echter nog steeds geen 2% 
en stijgt ook het aantal besmettingen. In augustus riep WHO-voorzitter Tedros Adhanom 
Ghebreyesus daarom op om de derde prik van het COVID-19-vaccin uit te stellen tot ‘minstens 
eind september’ zodat we eerst de meest kwetsbare mensen ter wereld kunnen inenten. 

We weten dat deze pandemie pas echt zal gaan liggen als het merendeel van de wereldbevolking 
ingeënt is. Om dat te bereiken is er wereldwijde solidariteit nodig. De WHO startte met enkele 
partners het COVAX-programma om de ongelijkheid van de vaccinaties tussen rijkere landen en 
armere landen aan te pakken. Verschillende landen, waaronder België, financieren dit programma 
of hebben overschotten van hun vaccins aan COVAX doorgegeven. 

Om een bijdrage te leveren aan deze vaccinsolidariteit zijn enkele burgers in juni met het project 
‘A vaccine for everyone’ gestart. Daarin wordt de mogelijkheid geboden om persoonlijk bij te 
dragen aan het COVAX-programma en zelf enkele vaccins te bekostigen. COVAX koopt zijn vaccins 
aan de prijs van € 4,3 per dosis. In België krijgen wij onze vaccins gratis, maar dat is niet in elk land 
het geval. Via het project ‘A vaccine for everyone’ kan men een vaccin bezorgen aan iemand 
anders uit een minder begoed land. De Koning Boudewijnstichting zorgt voor de financiële 
transacties en eventueel voor een fiscaal attest. 

Ondertussen hebben we € 115.000 verzameld, goed voor 27.000 extra vaccins. In het 
vaccinatieprogramma voor heel de mensheid is dit natuurlijk maar een kleine bijdrage. Toch 
kregen we een heleboel positieve reacties van mensen die blij waren dat ze de mogelijkheid 
kregen om iets concreet te doen voor die noodzakelijke wereldwijde vaccinatie. 
Er waren verschillende kleinere giften van mensen die de kostprijs van hun gratis vaccin 
doorgestort hebben maar ook een aantal grotere giften zoals van het Wit-Gele Kruis die als teken 
van solidariteit, een vaccin voor elk van hun 7000 werknemers bekostigde. De actie loopt nog door 
tot eind september. 

We hopen tegen 30 september, de voorziene einddatum van de actie, de kaap van € 150.000 
(of 35.000 vaccins) te overschrijden. Het is dus nog steeds mogelijk om zelf via een gift vaccins 
aan te kopen. 

Draag bij aan het Covid-19 vaccinatieprogramma wereldwijd. 

 

Stort uw bijdrage op het rekeningnummer  
BE10 0000 0000 0404  

van Koning Boudewijnstichting 
met vermelding van de gestructureerde mededeling: 

 +++ 623/3640/20093 +++. 
 

  



 

En tot slot 
Een nachtegaal in Echternach 

door Daan Zonderland - Uit: Redeloze rijmen 

 

Zingende nachtegaal (Bron: Noel Reynolds) 

 

Een nachtegaal in Echternach 
Die zong alleen muziek van Bach 
Tot groot misnoegen van zijn vrouw 
Die enkel Mozart horen wou. 

 

Het stemde haar melancholiek 
Dat ‘Eine kleine Nachtmusik’ 
Verafschuwd werd door haar gemaal 
Als muzikale brabbeltaal. 

 

En was het daar nog bij gebleven 
Dan was wellicht hun huw'lijksleven 
Ondanks vervolging en bestrijding 
Niet uitgelopen op een scheiding. 

Maar toen de man op luide toon 
Eens de Matthäus Passion 
En toen uit louter zingensweelde 
Nog een-en-twintig Fugas kweelde, 

 

Toen nam zijn vrouw verstoord de benen 
En bouwde zich een nest in Wenen, 
Waar niemand het ooit euvel duidt, 
Als men ‘Die Zauberflöte’ fluit.

 


