
 



 

Voorwoord 
 

Beste lezers, 

 

De herfst heeft zijn intrede gedaan. De paddenstoelen op de voorpagina getuigen daarvan.  

In de info nodigen wij je uit voor het kerkberaad van zondag 24 oktober en vestigen we jouw 
aandacht op het feit dat er geen zondagsviering zal zijn op 31 oktober maar wel de dag nadien op 
1 november. Het avondprogramma op dinsdagavond gaat terug van start. Je krijgt uitgebreide 
Informatie omtrent de eerste drie lezingen en een overzicht van de volgende. 

In de rubriek ‘Space for Grace-project’ staat een concreet voorstel in verband met de ‘Agora’ en 
brengen de voortrekkers verslag uit over de jongste activiteiten. Je wordt ook uitgenodigd voor de 
feestelijkheden die op til zijn. 

Het e-Kaarsje staat in het teken van de vrede en de herdenking van onze dierbare overledenen. 

Op e-Pero gaan we dit keer naar Geert Moons, afscheidnemend redacteur van de ‘Nieuwsbrief’. Er 
staat ook een oproep voor hulp in verband met ons Fonteinfeest en de oplossing van de jongste 
Crypto-katholiek. 

Verder vind je nog interessante informatie en weetjes, reeds voor de eerstkomende dagen!  
‘En tot slot’ wordt passend bij de novembermaand ingevuld. 

De volgende e-Bubbels zal pas in december verschijnen. De bijdragen daarvoor worden verwacht 
voor 5 december op info@filosofenfontein.be. 

Veel leesplezier, 
Marie-Josée en Jacqueline 

 

Info van de FF-gemeenschap 
Algemene vergadering (Kerkberaad) van zondag 24 oktober, 11.30 uur 

Onlangs werden de documenten neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank in 
Leuven voor de oprichting van onze vzw FIFO. In de lijn van ons jaarlijks kerkberaad nodigen we 
iedereen 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 nog via mail. 

 

Mededeling 

door pater Marcel 

Op zondag 31 oktober zal er GEEN viering zijn. De dag nadien - op Allerheiligen – is er wel een 
misviering op het gewone uur. 
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Avondprogramma op dinsdagavonden 

door Marcel Braeckers, Jan Degraeuwe, Johan Fevery, Rik Nuytten en Jacques Perquy 

Dinsdag 9 november 2021 om 20 uur in de kapel van Filosofenfontein 

Jan Dumon over ‘Synodale kerk’ 

Sinds zijn aantreden in 2013 pleit paus Franciscus voor een synodale Kerk. Een synodaal proces dat 
moet uitmonden in een bijeenkomst van de Bisschoppensynode in 2023 is intussen van start 
gegaan. 

De bedoeling van de avond is niet alleen de essentiële informatie over dit wereldwijde proces te 
bezorgen maar ook en vooral na te denken over de inzet van dit hele proces. Tegenover de sinds 
eeuwen overheersende klerikale kerkvisie en praktijk gaat het immers om een radicaal andere 
gestalte van de kerk. Maar toch heeft het niets met nieuwlichterij te maken: deze kerkvisie heeft 
stevig Bijbelse wortels en trekt ook de herbronning die in het Tweede Vaticaans Concilie werd 
aangevat verder door. Wij zullen dus ruime aandacht geven aan deze wortels. Dat laat ook toe te 
begrijpen dat de inzet van deze ‘beweging’ niet louter binnenkerkelijk is maar een andere 
verhouding impliceert van de kerk tegenover de bredere samenleving. Tegelijk helpt het te 
verstaan waarom er ook, naast veel enthousiasme, zoveel weerstand is ontstaan tegen een 
synodaal kerkproject. 

Onze benadering wil niet alleen de blik richten op de ‘grote Kerk’ en haar institutionele 
vormgeving maar de betekenis van synodaliteit op het lokale vlak en als ‘lifestyle’ voor christenen 
belichten. Daarom komt ook de vraag aan de orde: wat heeft synodaliteit met democratie te 
maken? 

Jan Dumon (1942) was, na studies filosofie en theologie aan de KU Leuven en de Gregoriana in 
Rome vanaf 1971 werkzaam in de priesteropleiding en aan de universiteit in Zaïre (nu DRCongo).  
In 1967 werd hij pastoor van de Universitaire parochie aan de KU Leuven en even later tevens 
voorzitter van Broederlijk Delen. In 1999 werd hij directeur van Missio België. Benoemd in 2005 tot 
secretaris-generaal bij de Pauselijke Missiewerken in het Vaticaan, was hij, tot aan zijn emeritaat 
in 2015 maar ook erna, vooral geëngageerd in de ambtsopleiding van de lokale kerken wereldwijd, 
leerde hij tevens van binnenin de klerikale cultuur in de Romeinse Curie kennen en mocht hij de 
eerste stappen meemaken van paus Franciscus op de lange weg naar een synodale kerk ... 

 

Dinsdag 23 november 2021 om 20 uur in de kapel van Filosofenfontein 

Stephan van Erp over ‘Leven vanuit het mysterie van de werkelijkheid: De luisterende 
spiritualiteit van Rowan Williams’ 

“De reden om te geloven, om God lief te hebben, is het liefhebben door God zelf.” Aldus Rowan 
Williams, de voormalige Aartsbisschop van Canterbury, en een van de grote spirituele denkers van 
onze tijd. Volgens hem hoeft het geloof geen bezwering te zijn. Geloven is geen manier om 
betekenis te geven aan het leven. Het is geen aanvulling van een tekort, maar een verlangen naar 
de volheid die de bron van het leven is. Zijn visie op spiritualiteit is tegendraads. In zijn functie als 
politiek leider van de wereldwijde Anglicaanse gemeenschap moest hij moeilijke beslissingen 
nemen over vrouwen in het kerkelijk ambt en over de kerkelijke zegening van homorelaties. Hij 
kreeg veel tegenwerking. Daarmee is hij een voorbeeld voor mensen die putten uit de christelijke 
wijsheidstradities om antwoorden te zoeken op de spirituele uitdagingen van onze tijd. 

Stephan van Erp is lekendominicaan. Hij is professor fundamentele theologie aan de KU Leuven. Hij 
is daar ook houder van de Leerstoel Vrouwen van Bethanië en coördinator van de 



 

onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiewetenschap. Hij is eveneens coördinator van 
de Research Group Fundamental and Political Theology en directeur van het Interfaculty Centre for 
Catholic Thought. Op dit moment is hij ook bijzonder hoogleraar Edward Schillebeeckx aan de 
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen 
en Professorial Fellow aan het Institute for Religion and Critical Inquiry van de Australian Catholic 
University, en Director van het KUL/AdMU Research Centre for Catholic Theology and Social Justice 
in Manila. 

Zijn onderzoeksveld is filosofische en fundamentele theologie, met name de verhouding van geloof 
en rede, en de plaats van de theologie aan de universiteit. In zijn onderzoek verkent hij de relatie 
tussen methodologische vragen en politieke theologie, met name in de ontwikkelingen die 
aangeduid kunnen worden met de term 'mondiaal katholicisme'. Hij heeft expertise in de theologie 
van Edward Schillebeeckx, Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner en Rowan Williams. Op dit moment 
werkt hij aan een FWO-onderzoeksproject over Edward Schillebeeckx, een Templeton-project over 
metafysica, contemplatie en het religieuze leven, en aan een internationaal project over 
katholiciteit. 

 

Dinsdag 7 december 2021 om 20 uur via zoomsessie 

Luk Vanlanduyt over ‘Jongvolwassenen en levensbeschouwing’ 

In het project Bridging the Gap werd geprobeerd om de levensbeschouwing(en) bij jongeren in 
kaart te brengen. Naast een uitgebreide bevraging aan de hand van een enquête waren er ook 
kwalitatieve gesprekken. 

Het onderzoek bevat deelonderzoeken waarin gevraagd wordt hoe jongvolwassenen zichzelf 
situeren, wat de impact is van de levensbeschouwelijke traditie op het eigen ethisch handelen, 
visie, ervaringen enz. Daarnaast werd nagegaan welke factoren (thuis, school ...) al of niet een 
verzwakkend of versterkend effect hebben. En wat was de rol van het levensbeschouwelijk 
onderwijs en verenigingen? 

De uitgebreide analyse toont enkele merkwaardigheden die we willen toelichten tijdens deze 
avond. We kijken naar vragen zoals: 

- In welke mate staan jongeren open voor levensbeschouwing op zich? 

- Hoe kijken zij naar het vak levensbeschouwing / godsdienst op school? 

- Welke impact hebben ouders / familie op levensbeschouwing? 

- Wat kunnen we hieruit leren voor de toekomst? 

- Wat zijn levensbeschouwelijke triggers? 

- Hoe zit het met onverschilligheid en openheid voor andere levensbeschouwingen? 

- Wat zeggen de cijfers wel (en wat niet)? 

- En wat dient verder onderzocht te worden en welke hypotheses kunnen we formuleren? 

- En hoe zien we de toekomst ...? 

Luk Vanlanduyt (1965, Roeselare) is echtgenoot en vader van 3 (bijna volwassen) kinderen. 
Na studies filosofie, godsdienstwetenschappen, theologie (KU Leuven) en muziek 
(Lemmensinstituut), was hij werkzaam in het onderwijs, eerst als leraar godsdienst en later als 
lerarenopleider (Religie Zingeving en Levensbeschouwing, ICT en onderwijs). Hij was betrokken bij 
diverse ICT-projecten (Bednet, EduBIT, Klascement, onderzoeker UGent en verantwoordelijke van 



 

enkele Europese ICT-projecten). 
Hij is actief bestuurder binnen ILCoS vzw (Interlevensbeschouwelijke competenties op school) en 
ondersteuner van beginnende non-profitverenigingen. Sinds 2020 is hij onderzoeksmedewerker in 
het project Bridging the Gap KU Leuven (levensbeschouwing bij jongvolwassenen), naast docent in 
de lerarenopleiding en de opleiding informatiebeheer. 

 

In 2022 worden volgende lezingen nog gepland. Meer informatie over de inhoud en spreker kan je 
in een volgende e-Bubbels lezen. 

Dinsdag 25 januari 2022 om 20 uur in de kapel van Filosofenfontein 

Hendrik Van Moorter over ‘Spiritualiteit en ouder worden’ 

 

Dinsdag 8 februari 2022 om 20 uur via zoomsessie 

Frans Maas over ‘Sint Jan van het Kruis als mysticus voor vandaag?’ 

 

Dinsdag 22 februari 2022 om 20 uur in de kapel van Filosofenfontein 

Kris Gelaude ‘De stille kracht van poëzie’, muzikaal opgeluisterd door de violiste Katrijn Minten 

 

Zaterdag 12 maart en zaterdag 19 maart 2022 van 10 uur tot 12 uur in de kapel van 
Filosofenfontein 

Peter Schmidt over ‘De Bijbel ontdekken’ 

 

Dinsdag 5 april 2022 om 20 uur in de kapel van Filosofenfontein 

Bernard De Cock over ‘Ein Deutsches Requiem‘ 

 

  



 

Space for Grace-project 
‘Filosofenfontein Heverlee op NIEUWE WEGEN’ 
 

Filosofenfontein als AGORA: een concreet voorstel 

door Jef Schoenaerts en Jan Degraeuwe 

In vorige e-Bubbels kondigden we aan dat we het initiatief van de ‘Agora’ terug opnemen. We 
willen dit doen door vóór of na een viering van gedachten te wisselen over de lezingen van een 
bepaalde zondag: hoe die teksten je raken, waar ze vragen oproepen … 

Op zondag 7 november is Jan Degraeuwe voorganger in Filosofenfontein. Jan is voor die zondag 
tegelijk van dienst in ‘Preek van de week’, een initiatief van de dominicanen. Zij publiceren telkens 
een tweetal weken vooraf een preek zodat andere predikanten inspiratie kunnen opdoen en 
gelovigen in het algemeen bewuster naar hun zondagsviering kunnen toeleven. 

Op zondag 7 november zijn de lezingen: 1 Kon.17, 10-16 en Mc.12, 38-44. 
De preek van de week van Jan voor die zondag is vanaf maandag 18 oktober al te vinden op 
https://www.dominicains.be/nl/preekvandeweek. 

Wie wil, kan aan deze agora deelnemen op maandag 25 oktober om 20 uur o.l.v. Jan op basis van 
de lezingen en van de tekst van de preek. Ideeën uit dat gesprek kunnen dan eventueel een plaats 
krijgen in de inleiding, de preek, in gebeden of liederen van de viering van 7 november. De agora is 
een zoommeeting. 

Wil je deelnemen? Stuur dan een mail naar agora@filosofenfontein.be met je naam en de 
vermelding ‘agora 25 oktober + je naam’. Je krijgt de link van de zoomagora dan toegestuurd. 

Iedereen is van harte welkom! 

P.S. Als je wil, kan je je ook gratis abonneren op ‘Preek van de week’. Inschrijven kan op de 
website die hoger in de tekst is vermeld. 

 

Huis-, tuin- en wandelkerken (HTW-kerken) 

door Lut Saelens 

Op woensdagavond 29 september ging een huiskerk door 
met als thema 'eenzaamheid'. Jef Van den Branden was 
gastheer. We hebben samen gezongen, gebeden en van 
gedachten gewisseld over dit thema. Na de viering konden 
we nog genieten van brood met kaas en wijn die de 
gastheer ons gul aanbood. Intussen hebben we ook 
besproken dat we verder samen zoeken om de huiskerken 
een aparte plaats te geven, naast de zondagsvieringen, 
meditatie of leerhuizen.  

Het blijft een zoeken maar we vertrouwen erop dat de 
Geest ons leidt. De volgende huiskerk gaat door op 
woensdagavond 24 november om 19.30 uur. De plaats 
van het gebeuren en wie de volgende gastheer/-vrouw zal 
zijn liggen nog niet vast. Dat zal later bekendgemaakt worden. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dominicains.be%2Fnl%2Fpreekvandeweek&data=04%7C01%7C%7C6ed7f7fc64a441c38dbb08d986fe8c2c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637689250103690330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EkNia3dLa7IErWpxfgDLe2T%2FHWGEjqZ9s2zQxxEe%2B2c%3D&reserved=0
mailto:agora@filosofenfontein.be


 

Actualiteitscafé ‘Een vaccin voor iedereen?’: een terugblik 

door Ides Nicaise 

Maandag 20 september: ondanks het feit dat Leuven ‘op slot’ was door de voorbereiding van het 
WK wielrennen, kwam toch een dertigtal mensen opdagen. Ze hadden gelijk, want het Wereldcafé 
ontving ons met open armen. Een wereldse pint en een ‘mozarella vaccinata’ zorgden alvast voor 
een warme sfeer. Maar we kwamen natuurlijk vooral om vanuit een evangelisch perspectief na te 
denken over actiesporen om vaccins meer toegankelijk te maken voor de armste landen. 

Geertrui Van Overwalle, professor 
intellectuele eigendomsrechten, schetste 
een portret van de markt van vaccins. 

Achter de grote farma-merken schuilt een 
complex samenspel van universiteiten, 
bedrijven en overheden die elk hun eigen 
strategieën, financieringskanalen, en soms 
ook ethiek hebben. Opvallend is wel dat de 
wetgeving op patenten de ‘uitvinders’ wel 
verplicht om hun recepten bekend te maken 

(keukengeheimen uitgezonderd) maar hen tijdelijk een soort monopolie toekent en volledig vrij 
laat in de prijszetting. Zo kunnen innoverende bedrijven woekerwinsten maken als ze dat willen. In 
de praktijk zijn de meesten geen schurken, maar voelen ze wel de hete adem van hun 
aandeelhouders in hun nek.  

Een paar producenten van COVID-vaccins hebben beslist om tijdens de pandemie hun producten 
tegen kostprijs te verkopen. Het gebeurt wel vaker dat bij mondiale gezondheidscrisissen 
medicatie goedkoper geleverd wordt in de Derde Wereld dan bij ons. Een redelijke prijszetting 
(onderhandeld met overheden) is dus een deel van de oplossing.  

Het (tijdelijk) vrijgeven van patenten is ook best mogelijk (en verantwoord, 
aangezien heel wat onderzoek voor de ontwikkeling van vaccins 
gesubsidieerd is met publiek geld). Theoretisch bestaat ook de mogelijkheid 
om de patenten over te dragen aan een (collectief gefinancierd) platform, 
dat als tussenpersoon optreedt tussen de uitvinders en de gemeenschap. Als 
dat alles niet via onderhandelingen lukt, kan het ook door de overheid 
opgelegd worden.  

Zo kan elk van ons daartoe het ‘Europees burgerinitiatief’ ondertekenen: met een miljoen 
handtekeningen kunnen we het Europees Parlement verplichten om daarover een uitspraak te 
doen (zoek noprofitonpandemic.eu op je pc en onderteken maar!).  

Ook dwanglicenties (waardoor een farma-bedrijf uit het Noorden zijn keukengeheimen moet 
doorspelen aan labo’s uit het Zuiden) behoren tot de mogelijkheden. Op korte termijn hoeven we 
geen doorbraken te verwachten: het gaat in werkelijkheid over een woud van patenten, en de 
procedures duren lang. Maar misschien leidt het publieke debat van vandaag wel tot meer 
rechtvaardige spelregels op langere termijn. 
En, à propos, hoe zit het met de patenten van Leuven Research & Development in dit kader? 

Wat voorafgaat is het verhaal van de ‘koude solidariteit’, via het economisch beleid. Het gaat over 
de grote hefbomen. Hoe belangrijk ook, evangelische solidariteit beperkt zich daar niet toe: zij uit 
zich evenzeer in directe actie, vanuit het hart. 



 

Herman Wouters schetste een voorbeeld van ‘warme solidariteit’, in gang gestoken door een paar 
vrienden van de Focolare-beweging.  

Getroffen door een oproep van paus Franciscus, staken zij samen de 
handen uit de mouwen en startten een eigen burgerinitiatief om 
mensen op te roepen de prijs van hun gratis vaccinaties te storten op 
een rekening bij de Koning Boudewijnstichting (gewoon doen! Typ 
‘avaccineforeveryone’ in je browser of scan de QR-code hiernaast en 
volg de richtlijnen).  

Ze trokken hun stoute schoenen aan en gingen aankloppen bij een 
aantal bekende Vlamingen, NGO’s en gezagsdragers. Zowel Herman Van 
Rompuy, Minister Kitir als de verantwoordelijken van het wereldwijde 
COVAX-programma in Genève waren meteen enthousiast.  

Verbleekt dit initiatief naast de honderden miljoenen die door Bill Gates en wereldleiders beloofd 
(maar nog niet gestort) zijn?  
Neen, het is de generositeit van 
‘eenvoudige burgers’ die aanstekelijk 
werkt, de overheden aanport, de 
criticasters doet zwijgen, en misschien 
wel sneeuwbaleffecten teweegbrengt - 
zoals toen bij die wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging ...  
Een vriend van Herman verwoordde 
het als volgt: "Elk gedoneerd vaccin is 
misschien een druppel in de oceaan, 
maar voor die éne extra gevaccineerde 
in het Zuiden betekent die druppel een 
oceaan." 

In de discussie kwamen natuurlijk ook een aantal andere aspecten aan bod: de logistieke 
obstakels bij de verdeling van vaccins in de Derde Wereld, het vaccin-scepticisme, de corruptie, de 
koloniale trekjes van de ontwikkelingshulp in de gezondheidszorg, soms zelfs de weigering van 
overheden om vaccins uit het Noorden te accepteren. Allemaal goede alibi’s - maar niet voor ons. 

 

 



 

Inhuldiging van het vernieuwde orgel op 10 oktober 

door Frank Cuypers  

 

 

De toegang is gratis maar een vrije bijdrage is welkom via het mandje of via een storting op 
rekeningnummer BE11 7340 3906 5848 van ‘FIFO Heverlee’ met vermelding ‘Inhuldiging orgel’. 

  



 

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. 

 

Opgelet:  
Voor het buffet is inschrijven en vooraf betalen noodzakelijk.  
Dat kan via deze link, alsook via de webpagina van Filosofenfontein. Voor de andere activiteiten is 
er geen inschrijving nodig. Betalen voor het buffet gebeurt op rekeningnummer BE11 7340 3906 
5848 van ‘FIFO Heverlee’ met vermelding 'Fonteinfeest 2021 ... personen'. 

• Kostprijs buffet: € 25 per volwassene / € 15 voor jongeren vanaf 15 jaar en studenten / 
gratis voor -15 jarigen 

• Zonder buffet: vrije bijdrage 
De inschrijvingen worden afgesloten op 14 oktober.  

https://filosofenfontein.us12.list-manage.com/track/click?u=f935451117eea1634fab2d928&id=365ab6a2e0&e=3a74ae70d0
https://filosofenfontein.us12.list-manage.com/track/click?u=f935451117eea1634fab2d928&id=cb6a23a7c1&e=3a74ae70d0


 

e-Kaarsje 
 

Oktober is traditioneel de missiemaand. Misschien roept het bij sommigen van ons nog beelden 
op van vroeger: het knikkebollende negerspaarpotje, nonkel pater in het verre Afrika ... 
In november gaat onze aandacht naar onze dierbare overledenen en naar wapenstilstand. 

Wij willen een kaarsje branden 

− voor alle mensen met een missie, ook al is het op een heel andere manier dan vroeger. 
Dat zij zich gesteund weten door hun directe omgeving en vele anderen. 

− voor onze dierbare overledenen. 
Dat niet de tweede dood over hen komen en zij mogen verder leven, midden onder ons. 

− voor alle mensen, veraf en dichtbij, ongeacht de huidskleur. 
Dat wij vredig mogen samenleven in een multi-etnische en multiculturele samenleving. 

 

Hoe mooi zou het zijn 
door Sophie van Es 

 

Als er nergens oorlog was 

en er geen wapens waren 

Als niemand hoefde te vluchten 

en iedereen een vrij mens zou zijn 

Als iedereen vrolijk was 

en er geen pijn en verdriet zou zijn 

Als je niemand kon verliezen 

en niemand hoefde te missen 

Hoe mooi zou dat zijn 

 

  



 

Op e-Pero bij … 
 

Ode aan de ‘Nieuwsbrief’ en … vooral aan zijn redacteur Geert Moons 

door Jef Schoenaerts 

Van januari 2014 tot januari 2020 hebben we in onze kapelgemeenschap mogen genieten van een 
‘Nieuwsbrief’, een blad dat tweemaal per jaar verscheen. In elke editie vond je een variatie aan 
bijdragen: info vanuit werkgroepen, aankondigingen, interviews, cartoons, verslagen van 
activiteiten, getuigenissen, een oproep tot bijdrage in de kosten (waar de kerk altijd sterk in is 
geweest) … Een hele schare kapelgangers is in die periode in de pen gekropen als schrijver van 
dienst waardoor het een blad werd ván en vóór de gemeenschap. De lectuur ervan werd telkens 
ingeluid door het klokje op de voorpagina. 

De ‘klokkenluider’ van dienst was de hele periode lang onze unieke 
redacteur Geert Moons. 

Voor die job - onbetaald maar met een enorme return aan waardering - 
wendde zij een veelheid aan competenties aan. Ze lokte potentiële 
schrijvers uit hun tent met hen eeuwige roem voor te houden als ze een 
bijdrage zouden leveren. Trouw aan haar professionele opleiding, 
spendeerde ze de grootst mogelijke aandacht aan de esthetische 
vormgeving van het blad. Elke editie werd geopend via een pittig 
editoriaal waarin ze de toon zette, soms in ’t vroede, soms in ’t zotte, 
soms in ’t gruwelijke, soms in ’t amoureuze, uitzonderlijk ook eens in  
’t religieuze. Ze laste heerlijke cartoons in, deelde links en rechts een 
bedekte kopstoot uit, zette gevierden in de kijker … En dat alles deed ze 
in een spitse taal. 

Kortom: ze deed wat een hoofdredacteur hoort te doen: de appetijt bij 
de lezers zo doen toenemen dat huishoudelijk werk, professionele 
afspraken, vrijetijdactiviteiten en zelfs relationele één-tweetjes werden 
uitgesteld voor onmiddellijke lectuur van het kapelblad. 
Het moet gezegd: ze leidde de redactie met ijzeren hand en een stalen 
discipline wat - eerlijkheidshalve moeten we dit vermelden - haar 
makkelijk werd gemaakt omdat ze werkte als een éénmansredactie. 
(“Hola”, hoor ik de voormalige hoofdredacteur denken: “Zeg maar 
‘éénvrouwsredactie’…”) 

We nemen met weemoed afscheid van de woorden waarmee ze 
steevast haar intro begon: ‘Beste vrienden van Filosofenfontein’ en van 

de afronding van elk editoriaal waarbij ze het klokje met haar boodschap uitstuurde ‘urbi et orbi’. 

Beste Geert, je hebt ons jaren op jouw unieke wijze vertier en ontroering, info en humor 
geserveerd. Wij zijn jou daar zeer dankbaar voor! Om het in Bijbelse termen te zeggen die tegelijk 
iets van jouw geliefde koerstaal oproepen: “Je hebt de goede strijd gestreden, de wedloop 
volbracht, het geloof behouden. Nu wacht jou de krans van de gerechtigheid en van de eeuwige 
roem.” (vrij naar 2 Timoteus,4,7-8) 

P.S. Wil je uit nostalgie nog eens herlezen wat zoal verschenen is, klik dan op de openingspagina 
van de website van Filosofenfontein op het woord ‘Nieuwbrieven’. 



 

Nog gezocht voor het Fonteinfeest 

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

• Materiaal: hoge receptietafels en terrasverwarmers op gas 

• Helpende handen voor vrijdagnamiddag 22/10: verhuis van al het materiaal en opstellen van 
shelters en tafels op het terras 

• Helpende handen voor zaterdag 23/10: opstellingen finaliseren, barmannen/-vrouwen, 
afruimers en afwassers tijdens en na het feest (zie ook de lijst aan de valven) 

• Helpende handen voor zondagnamiddag 24/10: afbreken van shelters, opruimen en vervoer 
van materiaal 

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

Contact: ides.nicaise@kuleuven.be 

 

Oplossing van de Crypto-katholiek 3 - 10 september 2021 

door Jan Hertogen en Marie-Josée Janssens 

 
 

  

mailto:ides.nicaise@kuleuven.be


 

Informatie en interessante weetjes 
Inhuldiging van het standbeeld van de Onbekende Oorlogsvrouw 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

Eindelijk is het zover! Wegens corona werd de inhuldiging van het standbeeld van de Onbekende 
Oorlogsvrouw vorig jaar verschoven naar 11 november 2021. Iedereen wordt uitgenodigd op deze 
inhuldiging om 14.00 uur op het Benedenplein - Zr. Jeanne Devosplein in Leuven. 

Het standbeeld, ontworpen door beeldhouwster Liliane Versluys, roept vrouwen op om zich 
actief in te zetten voor vrede. Omwille van hun bijzondere kwetsbaarheid voor geweld in tijden 
van oorlog en conflict, zijn vrouwen de eerste belanghebbenden om te protesteren tegen oorlog 
en gebrek aan verdraagzaamheid. Er is een enorm potentieel om vrouwen te mobiliseren voor een 
duurzame vredesopbouw. 

Dit standbeeld is een initiatief van de Leuvense Vredesbeweging, en werd gerealiseerd met steun 
van de stad Leuven en KU Leuven. Om dit te verwezenlijken is een gift nog steeds welkom op het 
rekeningnummer BE97 7330 5818 2549 op naam van de Leuvense Vredesbeweging. 

Meer informatie vind je door te klikken op deze link naar de flyer. 

Hopelijk kan je aanwezig zijn op deze inhuldiging. Laat weten of je komt door een berichtje te 
sturen naar vredeleuven@gmail.com. 

Ook nog even meedelen dat er een heuse film gemaakt wordt over deze problematiek. Je vindt 
alvast een voorproefje als je klikt op de link https://youtu.be/GYn1DocOUhI. 

Tot dan? 

 

Handgemaakte Fair Trade sieraden uit Nepal 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

Dit najaar brengt Amnesty een exclusieve sieraden-collectie uit, bestaande uit vier handgemaakte 
Fair Trade armbanden. De collectie is speciaal gemaakt door Beads for Life in Nepal en in 
samenwerking met sieradenmerk A Beautiful Story. 

Wil je jezelf of iemand anders verrassen met een prachtige handgemaakte Fair Trade armband? 
Klik dan hier voor meer informatie zoals de afbeeldingen en de prijs van de sieraden. Bestellen kan 
via dezelfde website. Gelijktijdig steun je daarmee de werkgelegenheid in Nepal en Amnesty! 

                      

Misschien een fijn idee voor de komende eindejaarsfeesten, als je nog (of al ...) op zoek bent naar 
een cadeautje voor een (klein)dochter? Je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen denken.  

  

https://mundialeuven.be/uploads/file/files/20201111_foldersonbekendesoorlogsvrouw.pdf
mailto:vredeleuven@gmail.com
https://youtu.be/GYn1DocOUhI
https://webshop.amnesty.nl/mode/sieraden?utm_source=WS&utm_medium=email&utm_campaign=sieraden&utm_content=20210920


 

Sant’Egidio Post 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

 

Vredesbijeenkomst 

De Internationale Ontmoeting ‘Broederschap onder volkeren, is de toekomst van de aarde’ is de 
vijfendertigste ontmoeting die georganiseerd werd door de Gemeenschap van Sant'Egidio in de 
'geest van Assisi' na de historische dag die Johannes Paulus II organiseerde in 1986. 
Het evenement vond plaats in Rome op 6 en 7 oktober jl. De grote wereldreligies kwamen er 
samen na een jaar dat gedomineerd werd door de gezondheidscrisis als gevolg van de Covid-19 
pandemie, maar ook door de vele conflicten die nog steeds plaatsvinden in vele delen van de 
wereld, door de klimaatcrisis en de humanitaire crisis met duizenden vluchtelingen die 
noodgedwongen hun land verlaten, zoals onlangs in Afghanistan. 

 

Bijbel met Hilde Kieboom 

 

 

 

 

 

 

Neem deel aan een maandelijkse interactieve webinar met 
Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio in de Lage Landen. 
Ontdek samen met haar hoe het Evangelie, met kracht en 
schoonheid, duurzame verbondenheid kan opwekken. 

Schrijf je in voor de volgende webinar op 12 oktober om 20.30 
uur via www.santegidio.be/evangelievandaag. 

 

 

 

 

 

 

Asiel & Migratie 

Herlees hier het artikel ‘Christelijk 
middenveld kritisch voor Sammy Mahdi’ 
(Knack). Met een interview van Jan De 
Volder over gesprekken rond een nieuwe 
humanitaire corridor. 

  

https://santegidio.us16.list-manage.com/track/click?u=920e4e73fc5c0fad2866a1f94&id=7d21db88f5&e=7978b061cf
https://santegidio.us16.list-manage.com/track/click?u=920e4e73fc5c0fad2866a1f94&id=cd72298162&e=7978b061cf


 

En tot slot 
Duizend soldaten 

door Willem Vermandere 

       

als ge van ze leven in de westhoek passeert 
deur regen en noorderwinden 

keert onze den tijd als g' alhier passeert 
den oorlog ga j' hier were vinden 

ja 't is den oorlog da 'j hier were vindt 
en 't graf van duizend soldaten 

altijd iemands vader altijd iemands kind 
nu doodstil en godverlaten 

laat de bomen nu maar zwijgen en dat 't gras niets verteld 
en de wind moet 't ook maar nie zingen 

dat julder'n dood tot niets hè geteld 
dat waren al te schik'lijke dingen 

zeg 't gaat al goed der is welvaart in 't land 
en de vrede ligt vast in de wetten 

we maken wel wapens maar met veel meer verstand 
maar just om den oorlog te beletten 

en grote raketten atoom in den top 
we meugen toch experimenteren 

we mikken wel ne keer naar mekaar zijne kop 
maar just om ons 't amuseren 

als ge van ze leven in de westhoek passeert 
deur regen en noorderwinden 

keert omme den tijd als g' alhier passeert 
den oorlog ga j' hier were vinden 

ja 't is den oorlog da 'j hier were vindt 
en 't graf van duizend soldaten 

altijd iemands vader altijd iemands kind 
duizend en duizend soldaten, duizend en duizend soldaten 

duizend en duizend soldaten 


