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Voorwoord 
Beste lezers, 

Een nieuw jaar, een nieuwe reeks voorpagina’s: dit jaar opteren we voor kunst. De amandelboom 
is een vroegbloeier. Hij symboliseert de nakende komst van de lente en het begin van nieuw leven. 
Van Gogh gaf dit schilderij in 1890 cadeau aan Theo Van Gogh toen diens zoontje Vincent werd 
geboren. 

Om het lezen van de e-Bubbels te vergemakkelijken wordt hieronder de inhoud weergegeven met 
links naar de bijdragen. Klik met de muis op de gewenste titel om onmiddellijk naar de tekst te 
gaan. Nadien klik je op ‘Terug naar inhoudstafel’. Tevens voor je comfort vind je hieronder de QR-
code van de website van Filosofenfontein. Door die te scannen met de camera van je smartphone 
of tablet kom je direct op die website terecht. 

Graag jouw bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 3 april 2022 naar 
info@filosofenfontein.be.  

Veel leesplezier, 
Marie-Josée en Jacqueline 
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Info van de FF-gemeenschap 
Zoomvieringen en aanpassingen in het activiteitenprogramma 
Wegens de nog steeds hoge besmettingsgraad gebeuren de zondagsvieringen nog via zoom en 

worden sommige activiteiten afgelast of uitgesteld en verplaatst naar een nieuwe datum. Onze 

webmaster houdt de informatie op de website up-to-date. Raadpleeg dus telkens de website voor 

de meest recente aanpassingen: https://www.filosofenfontein.be/. 

Met een verbetering van de coronasituatie in zicht hopen en denken wij bij het begin van de 

vasten (op zondag 6 maart) opnieuw te starten met de ‘live’ vieringen in de kapel.  

De twee sessies van het avondprogramma voor de maand maart zullen niet ’s avonds doorgaan, 

maar wel op een zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur in de kapel van Filosofenfontein. Op de 

zaterdagen 12 en 19 maart 2022 zal Peter Schmidt spreken over ‘De Bijbel ontdekken’. 

Op de website vind je ook het wereldgebed van 30 januari. 

 

 

Quocum vadis, Fifo? Vade mecum! (Met wie ga jij, Fifo? Ga met mij!) 
door Ides Nicaise 

‘Ga met me mee’: zo vertaal je letterlijk ‘vademecum’. Het is met andere woorden een soort gids. 
In de voorbije weken maakte de kerngroep van Filosofenfontein een vademecum voor wie 
haar/zijn weg zoekt in onze gemeenschap. Je zal opkijken van de diversiteit aan activiteiten, het 
aantal groepen en groepjes, ook individuele mensen die taken op zich nemen: van de werkgroep 
liturgie tot bloemenmeisje, van virtuele postbode tot kookploeg. Het vademecum zal dan ook 
regelmatig moeten bijgewerkt worden, want af en toe borrelen er nieuwe initiatieven op, terwijl 
er heel zelden eentje uitdooft. 

Het vademecum legt ook uit vanuit welke ‘spirit’ dat allemaal 
gebeurt, en geeft een aantal huisregels weer die zijn 
afgesproken om alles in goede banen te leiden, bijvoorbeeld: 
wie heeft een handtekening op de bankrekening, hoe 
communiceren we met de buitenwereld, wie heeft waarvoor 
en wanneer toegang tot het gebouw van Filosofenfontein, wat 
is de rol van het Kerkberaad. ‘You name it’, het staat er (bijna) 
allemaal in. 

Omdat dit over de interne keuken van Filosofenfontein gaat, 
zal je het vademecum niet op de website vinden - maar wel op 
ons ‘intranet’ (box.com) of stuur een mailtje naar 
info@filosofenfontein.be en het wordt jou toegestuurd. Bij 
wijze van kennismaking zetten we het hier éénmalig als bijlage. 
Feedback en suggesties tot aanvulling zijn welkom bij 
ides.nicaise@kuleuven.be.  

 

 

Terug naar inhoudstafel

Terug naar inhoudstafel

https://www.filosofenfontein.be/
https://www.filosofenfontein.be/archief/Wereldgebed/wereldgebed%20januari%202022.html
mailto:info@filosofenfontein.be
mailto:ides.nicaise@kuleuven.be
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Wil jij mee communiceren? 
door Ides Nicaise 

Neen, het gaat niet om het ontvangen van de communie. We zijn gestart met een tijdelijke 
projectgroep om een sprong voorwaarts te maken met onze (externe) communicatie. Misschien 
heb jij specifieke talenten die daarvoor van pas kunnen komen: bv. een vlotte pen, of ervaring met 
ICT of met Facebook, of fotografie- of video-talenten, of een VISIE op communicatie … Tegen de 
zomer zouden we alvast de hele website willen herschrijven: daarvoor zijn vooral die vlotte 
pennen nuttig. 

Voel je het jeuken om die leuke plannen mee waar te maken? Contacteer 
ides.nicaise@kuleuven.be (of 0485-168732) en je zal met open armen ontvangen worden. 

Oh ja, dit nog: -30 jarigen zijn dubbel welkom! 

 

 

 

SAMEN ONDERWEG - Denkdag 30 april in Het Schrijn te Herent 
door Lut Saelens en Sabine Van Huffel 

Tijdens de denkdag, met als thema ‘Samen Onderweg’, willen we in groepjes uitwisselen wat wij 
waarderen en belangrijk vinden bij Filosofenfontein en hoe we dat kunnen meenemen op weg 
naar de toekomst. Tevens bekijken we welke rol de bestaande werkgroepen en de Space for 
Grace-projecten daarin kunnen spelen. 

Onze antwoorden op de volgende vragen zetten ons daarbij op weg: 

1. Tracht de essentie van FF weer te geven in drie woorden/begrippen. M.a.w. wat 
onderscheidt FF het meest van andere kerkgemeenschappen? 

2. Denk terug aan een paar vroegere activiteiten van FF die volgens jou heel succesvol waren. 
Welke sterkten binnen de gemeenschap droegen bij tot dat succes? 

3. Wat is jouw visie op de toekomst van Filosofenfontein? 

We hopen dat zoveel mogelijk mensen aan de denkdag zullen deelnemen, ook de mensen die 
geen actieve rol willen spelen in de toekomst. Het is immers van belang dat wat gebeurt in FF, 
door zoveel mogelijk mensen gedragen wordt. Wie niet kan of wil deelnemen aan deze dag wordt 
uitgenodigd om nu reeds de drie uitgangsvragen te beantwoorden, zodat ieders inbreng en 
mening kan meegenomen worden tijdens de denkdag. Zend ons uw antwoorden via mail (naar 
LutSaelens@telenet.be) of nodig ons uit voor een interview. We komen graag langs.  
Elke stem is belangrijk! 

Lut Saelens bereidt samen met Rita Daneels, Jacques Perquy, Rika Van Kersschaever, Sabine Van 
Huffel en Remi Peeters de denkdag voor. 

Blokkeer alvast 30 april in uw agenda en laat uw stem horen! Meer info volgt in een volgende e-
Bubbels. 

 

 

Terug naar inhoudstafel

Terug naar inhoudstafel

mailto:ides.nicaise@kuleuven.be
mailto:LutSaelens@telenet.be
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Space for Grace-project 
Verslag ‘Online’ Huiskerk Filosofenfontein op woensdag 19 januari 2022 met als 

thema ‘Godsbeelden’ 
door Sabine Van Huffel 

Begin november 2021 bezorgde onze virtuele postbode een uitnodiging voor een Huiskerk live bij 
mij thuis op 1 december rond het thema ‘Godsbeelden’. Omwille van corona werd dat verplaatst 
naar 19 januari 2022. Omdat we elkaar toen nog steeds niet mochten ontmoeten in mijn 
huiskamer, pasten we de formule aan tot een ‘Online’ huiskerk. Om verwarring te vermijden met 
een echte ‘Live’ huiskerk, beperkten we de uitnodiging tot ons huiskerkgroepje van de voorbije 
edities. Acht mensen gingen daarop in. Het artikel ‘Als we de Onverbeeldbare verbeelden’ (Kerk & 
Leven, 3 nov. 2021, Dossier, p.8-9) en enkele Bijbelcitaten dienden als achtergrondmateriaal. 
Tevens kreeg ieder de opdracht om vooraf te reflecteren over vragen als: 

1. Welk beeld heb je van God? van Gods Rijk? 

2. Hoe is dit gegroeid doorheen jouw leven? 

3. Welke rol speelt dit Godsbeeld in jouw geloofsbeleving? 

4. Hoe werkt dit door in jouw dagdagelijkse bezigheden? 

Alhoewel niet gemakkelijk te delen en te verwoorden, slaagden we erin onze ervaringen daarrond 
te delen in onderlinge dialoog, afgewisseld met passende liederen van Kris Gelaude en Arnout 
Malfliet en stiltemomenten met een paar brandende kaarsen op de achtergrond. 

Hier volgen treffende citaten uit eenieders getuigenis. Ze gaven God een gezicht, een beeld dat 
zich pas te kennen gaf dankzij meditatie, lectuur, de liederen van Taizé, Oosterhuis en Seppe 
Yperman, leegte, stilte of pelgrimstochten. 

• Als levende kracht komt God ons tegemoet in alles om ons heen (grond, water, lucht, natuur, 
mensen). Hij is een leven-gevende centrale waar de mens kan op aansluiten. 

• Het is een grote genade God rakelings nabij te weten, God in en uit te ademen en Hem zo door 
te geven. 

• God is de Onnoembare en Nabije: Hij staat aan mijn deur en komt binnen als ik maar opendoe. 
God wil niet alleen blijven en zoekt mij op. 

• God als uitstromende Liefde: Hij laadt mij op als energie die ik kan laten uitstromen.  

• Geloof in God geeft mij vertrouwen. 

• Aanvaard God als hypothese en geef Hem de mogelijkheid te bestaan. 

• God is altijd aanwezig in mijn leven. Hij is bron van licht, liefde en scheppende energie die 
stroomt als ik Hem toegang geef. Dan kan ik het ook doen stromen uit mij.  

• God, de gans Andere, is naar ons op zoek maar komt pas binnen als ik wil dat Hij er is. Hij 
respecteert onze vrijheid en wacht op een verlangend ‘ik wil’, zoals Tomas Halik dat zo treffend 
uitdrukt in zijn boek ‘Ik wil dat jij bent’. 

• God van barmhartigheid en mededogen: straalt af op mensen. 

• God geeft zich als ‘ik zal er zijn’ zodra de mens zich openstelt. Hij wacht op ons. 
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• Als ik mij laat omringen door mensen die in geestkracht leven, komt God mij zo nabij en geeft 
mij kracht om mijn lot te dragen. 

• God is liefdevolle eeuwigheid. God is tijd- en ruimteloos. God is overal en laat zich ontmoeten 
als we ons ego loslaten. Hij geeft vertrouwen. 

• God schenkt ons vertrouwen en een diepe aanvaarding dat de dingen zijn zoals ze zijn, dat ik 
ben zoals ik ben. 

• Ik voel mij geborgen in de palm van Gods hand en door Hem ten diepste bemind zoals ik ben 
met mijn talenten en gebreken. 

• God is liefde en wij allen, als kind van God, zijn ook een stukje mens-geworden liefde die 
blijvend is … ook over de dood heen. 

Vaak zijn crisismomenten, verlies- en lijdenervaringen de wegen naar geloofsgroei, een diepere 
verbondenheid met alle leven, en een meer verinnerlijkt aanvoelen wie God is. God blijft 
onvoorstelbaar: beelden en metaforen zijn nodig om het Onnoembare voor te stellen. 

 

We sloten deze heel inspirerende avond af om 21.15 uur. Niettemin hopen we dat onze volgende 
huiskerk weer live kan doorgaan. “Want de ervaring van echt ‘vieren’ kan toch veel meer 
uitgesproken zijn in het lijfelijk aanwezig zijn, elkaar voelen in de ruimte, de tijd samen delen ...”, 
aldus een deelnemer achteraf. 

 

 

 

Programma Actualiteitscafé voorjaar 2022 
door Ides Nicaise 

Telkens op maandagavond om 20 uur in het Wereldcafé, Helleputteplein 2 te Leuven 
Organisatie: Filosofenfontein in samenwerking met Wereldcafé 
Inschrijvingen: www.filosofenfontein.be  
Toegang: € 5 (bij inschrijving vooraf per overschrijving) 
Reserveer eventueel ook online een maaltijd vooraf (om 18 uur: € 16 ter plaatse te betalen) 

 

Maandag 7 maart: ‘Veerkracht voor Ethiopië’ 

• Gesprek met Prof. Seppe Deckers,  
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, KU Leuven 

• Een geschiedenis van vuurwapens die omgesmeed 
werden tot ploegen van wijsheid, kennis en welvaart 

Een burgeroorlog veroorzaakt door scherp gestelde 
etnische tegenstellingen is een bewezen formule voor 
terugkerende hongersnood in Ethiopië. Helaas gebeurde 
dat opnieuw toen Premier Abiy Ahmed, met de Nobelprijs 

voor de vrede op zak, ten oorlog trok tegen de opstandige provincie Tigray in november 2020.  

Terug naar inhoudstafel

http://www.filosofenfontein.be/
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En toch kan het anders. Na de ‘Grote 1984/85 hongersnood’ groeide Ethiopië immers uit tot een 
lichtbaken van welvaart, vrede en ontwikkeling in de hoorn van Afrika. We willen niet alleen 
stilstaan bij de huidige oorlog en humanitaire crisis. We willen met Seppe Deckers vooruit kijken 
naar de noodzakelijke heropbouw daarna. 

 

Maandag 2 mei: ‘Hoe kunst heelt achter tralies’  

Kennismaking met ‘Art Without Bars’ vzw, ervaren in kunstbeoefening in het penitentiaire 
werkveld – presentatie door Agnès en Jean-Pierre Rammant 

Filosofenfontein heeft een zwak voor mensen in detentie. 
Het koor zingt met Kerstmis in Leuven Centraal en met 
Pasen in het UPC Sint-Kamillus Bierbeek. Nadien wordt er 
bijgepraat bij een kop koffie. Sommige Fifo-ers engageren 
zich om een gedetineerde regelmatig te bezoeken. 

Agnès en Jean-Pierre Rammant zijn actief in ‘Art Without 
Bars’, een vzw die zich toelegt op kunstbeoefening met 
gedetineerden en forensische patiënten. Tijdens dit 
actualiteitscafé krijgen we verhalen en videofragmenten die 
ons meevoeren achter de tralies. Ook ontdekken we de 
Belgische inspirator Padre Lanssiers. In mensonwaardige 
gevangenissen van Peru herstelde hij terroristische leiders 
en bevrijdde hij honderden onschuldigen uit de handen van 
de justitie. Het wachtwoord voor een duurzaam persoonlijk 
herstel? Creativiteit.  

 

Maandag 30 mei: ‘Wonen in Leuven: leefbaar voor iedereen?’ 

• Gesprek met Lies Corneillie, Leuvens schepen van 
Wonen, Gelijke Kansen en Mondiaal Beleid 

• Verhalen van ‘solidaire verhuurders’ uit de 
gemeenschap van Filosofenfontein 

Alle sociale organisaties in Vlaanderen zijn het erover 
eens: het grootste knelpunt in de armoedebestrijding is de 
onbetaalbaarheid van wonen. Leuven vormt daarop zeker 
geen uitzondering: het is een van de duurdere gemeenten 
van Vlaanderen. 

Welzijnszorg voert al twee jaar op rij campagne rond het recht op wonen. De gemeenschap van 
Filosofenfontein wil daarrond ook kleur bekennen. Op 30 mei gaan we daarover in dialoog met 
Schepen Lies Corneillie van Wonen, en zoeken we naar concrete handvatten voor actie. 

 

 

  

Terug naar inhoudstafel



 

8 

e-Kaarsje 
 
Wij willen een kaarsje branden 

- opdat we de moed zouden hebben te veranderen wat we kunnen veranderen; 

- opdat we de wijsheid zouden verwerven om te accepteren wat we niet kunnen veranderen; 

- opdat we tot inzicht mogen komen om het verschil tussen beide te zien. 

(naar Franciscus van Assisi) 

Laten we een kaarsje branden bij het afscheid van Krista D’hoe en Magda Wils-Verhaegen 

- als dank voor hun rijk gevuld leven; 

- als dank dat we hen mochten ontmoeten in onze gemeenschap; 

- als dank voor wat zij voor ons en anderen betekenden. 

 

Gedachtenisprentje Krista D’hoe 

aangebracht door Annette Houbar 
 

 

 

De Heer nam op in Zijn eeuwige vreugde 

Zuster Maria Krista D’hoe 

van de zusters Annuntiaten van Heverlee 

 

 
De tijd 

vouwt traag je handpalm open 

 
Pijn 

en wat je niet begrijpt 

ligt als zaad op de bodem van je ziel 

 
Stilte 

weeft aanwezigheid 

ze wijst een weg 

uit verlorenheid 

 
Wit 

is de vrede 

een kwetsbare vlucht 

in nieuwgeboren licht. 

 

Krista 
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Enkele passages uit de homilie in de Verrijzenisviering van Krista: 

Krista vertaalde haar levenskeuze in ‘strijd en inkeer’.  
Gestreden hééft Krista! Als leidster binnen VKSJ, als leerkracht geschiedenis, als voorganger in de 
parochie van Oud-Heverlee, als pleitbezorger voor vluchtelingen. Gedreven in spreken en 
handelen stelde ze telkens het status-quo in vraag, ontmaskerde en bestreed ze onrechtvaardige 
maatschappelijke verhoudingen. En in deze strijd was het Woord (met hoofdletter) haar leidraad. 
Makkelijk was dit niet.  
Toen ze 70 werd, zegde Krista hierover het volgende: “Ik kreeg - of juister - ik veroverde de ruimte 
om mezelf te wórden én te blijven doorheen tij en niet minder doorheen tegentij. (…) Gemakkelijk 
was het niet, gemakkelijk bén ik niet (schrijft ze ook met enige zelfkennis). Ik heb gebotst met mijn 
kleine ‘ik’, met mensen dichtbij, met systemen zowel politiek, economisch en kerkelijk. Ik heb de 
dwarsbalk van het kruis gevoeld maar ook telkens weer de niet te stuiten levenskracht die mij 
droeg en overeind hield”.   
En zo laat Krista zélf ons verstaan hoe het tweespan ‘strijd en inkeer’ voor haar werkte: het was de 
inkeer die haar strijd voedde.   

Vandaag - op het feest van Lichtmis - vieren we dat Krista is thuisgekomen bij de Onnoembare en 
Nabije waar ze zo naar verlangde: gedoopt op paasdag viert zij nu haar eeuwig Pasen. 

Laten we in dit uur van afscheid dankzeggen aan Krista om wie ze was en om wat ze ons heeft 
geschonken. En laten we dankzeggen aan God zelf, vader, moeder, genadebron van waaruit Krista 
Annuntiaat is geweest, niets anders dan: boodschapper van de Heer. 
“Laudate omnes gentes, laudate Dominum" 

 

Gedachtenisprentje Magda Wils-Verhaegen 

aangebracht door Marcel Braekers 
 

 

 

 

 

Magda Verhaegen werd in Boechout 
geboren op 21 juni 1930. Ze studeerde 
rechten en huwde met Lode Wils. Samen 
kregen ze 5 kinderen. Ze waren regelmatige 
bezoekers van onze kapel. Magda was een 
intelligente en zelfbewuste vrouw die zich 
voor verschillende organisaties heeft 
ingezet. De laatste jaren werd ze meer 
zorgbehoevend. Op 28 januari 2022 is ze 
stilletjes overleden in het WZC Annuntiaten 
Heverlee. 

 

 
Terug naar inhoudstafel
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Op e-Pero bij … 
Verrassing voor een pas gehuwd koppel 
aangebracht door Griet Vanden Berghe 

Een 60-jarige priester zingt het halleluja als verrassend geschenk voor een koppel tijdens hun 
huwelijksmis. Dat wordt echt gewaardeerd. Klik hier om ook verrast te worden. 

Op aanraden van vrienden doet hij mee aan ‘Britain's Got Talent’ en krijgt daar een staande ovatie 
voor zijn vertolking van ‘Everybody Hurts’ van R.E.M. Klik hier om te beluisteren. De reclame moet 
je er wel bijnemen. 

 

Open the eyes of my heart, Lord 
aangebracht door Griet Vanden Berghe 

Onderstaande link past gegoten bij de viering van 23 januari 2022: ‘Samen vormen we het 
mystieke lichaam’ (1 Kor. 12, 4 – 31) - Marcel Braekers. 

Christopher Duffley, een 10-jarige blinde jongen zingt ‘Open the eyes of my heart, Lord’ tijdens een 

optreden voor publiek. Klik hier om mee te genieten. 

 

Vijf talen van de liefde 
Bron: Thomas Nieuwsbrief, februari 2022 

Dokter Gary Chapman onderscheidt ‘vijf talen van de liefde’. Elke taal omschrijft hoe je iemand 
kan vertellen dat je van hem of haar houdt of hoe je het liefst hebt dat anderen jou tonen dat ze 
van je houden. 

 

• WOORDEN: lieve briefjes achterlaten, complimenten geven, aanmoedigen, waardering 
uitspreken, aandachtig luisteren 

• TIJD-AANDACHT: tijd maken voor elkaar, samen dingen doen, samen speciale momenten 
beleven, samen plannen maken, er zijn als je samen bent 

• GESCHENKEN: een goed uitgekozen geschenk met liefde geven, speciale gelegenheden 
onthouden, kleine onverwachte dingen geven, dankbaarheid tonen als je iets krijgt 

• HELPEN: helpen bij klusjes/taken, doen wat je belooft, laten zien i.p.v. vertellen 

• AANRAKING: knuffel, kus, elkaars hand vasthouden, lichamelijke aandacht 

 

  

Terug naar inhoudstafel

https://www.youtube.com/watch?v=ILaFI-rRrYs
https://www.youtube.com/watch?v=ByEhS6ixVVM
https://www.youtube.com/watch?v=-F_W_zl61bI&list=RD-F_W_zl61bI&start_radio=1
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Uit het 2de boek der Makkabeeën: 
De reiniging van de tempel – (2 Makk 10, 1-8) 
door Frank Cuypers (tekst en foto) 

De Coronabarometer van Filosofenfontein staat op dit moment nog op wisselvallig, maar op de 
kaarten van de specialisten is duidelijk te zien dat de virusstraalstroom in de goede richting 
beweegt. De verschillende Overlegcomités zijn dan ook druk bezig om de beste datum te zoeken 
voor de heropening van de kapel. 

In afwachting kunnen we alvast beginnen nadenken hoe we het moment, waarop we terug zullen 
samenkomen, zo goed mogelijk kunnen vieren. We hebben een zeer bijzondere periode van 
zoomvieringen achter de rug: de flexibiliteit waarmee we als gemeenschap overschakelden op die 
alternatieve manier van vieren, de inzet van de technische ploeg, de persoonlijke bijdragen tijdens 
de vieringen, de kwaliteit van de teksten en de prachtige illustraties waren indrukwekkend. Toch 
ontbraken er essentiële elementen van de liturgie zoals het fysiek samenkomen, het koor en het 
orgel, het breken en delen van het brood. Daarom moeten we het moment dat we terug kunnen 
samenkomen ook echt vieren, en de terugkeer naar de kapel met enige luister omkaderen. 

We zoeken inspiratie in het 2de boek der Makkabeeën: De reiniging van de tempel 
(2 Makk 10, 1-8)  

Judas Makkabeüs en zijn mannen namen, geleid door de Heer, de tempel en de stad weer in bezit. 
De altaren die door vreemdelingen op het marktplein waren neergezet, haalden ze omver, en ook 
de heiligdommen die daar waren gebouwd. Nadat ze de tempel hadden gereinigd, maakten ze een 
nieuw altaar. Ze sloegen nieuw vuur en brachten voor het eerst na twee jaar weer offers. Ook 
brandden ze wierook, verzorgden de lampen en legden weer toonbroden neer. Toen dit alles 
gedaan was, bogen ze diep voorover en smeekten de Heer om hen nooit meer met zulke rampen te 
overvallen, maar hen, wanneer ze ooit weer zouden zondigen, met mildheid te straffen en niet uit 
te leveren aan heidense barbaren. (...) Vol vreugde vierden ze acht dagen lang feest, zoals dat ook 
voor het Loofhuttenfeest gebruikelijk is, en ze dachten eraan hoe ze nog maar kort geleden het 
Loofhuttenfeest hadden moeten vieren in holen in de rotsen, als dieren in het wild. (…) Bij 
algemeen besluit werd bepaald dat het hele Joodse volk voortaan ieder jaar deze dagen zou vieren. 

Opmerkelijk hoe actueel deze tekst weer 
klinkt en welke parallellen er zijn tussen wat 
de Joden in de tekst beleefden en wat wij 
nu meemaken. Zoals de Joden mogen ook 
wij ongeveer 2 jaar na de eerste lockdown 
binnenkort weer samen vieren. Een 
grondige reiniging van de kapel is misschien 
nog niet nodig na de vorige poetsbeurt in 
augustus, en tegen wierook in de kapel 
heerst een zeker voorbehoud, maar het 
delen van het brood zal heel zeker met een 
bijzondere intensiteit gebeuren. En ik ben 
ervan overtuigd dat er verschillende 
kaarsjes op het altaar zullen geplaatst 
worden met de bede dat een dergelijke 
pandemie ons nooit meer zou overvallen. 



 

12 

Bij de Makkabeeën maakten ze van de heropstart van de vieringen in de tempel, na hun 
bubbelperiode in de holen in de rotsen, meteen een jaarlijks feest. Hoe kunnen wij onze knaldrang 
het beste omzetten in een zinvol en rijkelijk feest? Er is veel kans dat de heropening van de kapel 
en het bijbehorende feest rond het begin van de vasten zal vallen. Een nieuwe invulling van 
Carnaval ligt voor de hand. Wij kunnen alvast beginnen onze mondmaskers rijkelijk te versieren. 

Volgende keer: De schat van Filosofenfontein (2 Makk 3, 1-40)  

 

Info Loofhuttenfeest 

Bron: Het Loofhuttenfeest  

Het Loofhuttenfeest duurt zeven dagen en vindt plaats in een loofhut, gemaakt van takken en 
bladeren en vaak versierd met vruchten en slingers. Door het dak van de loofhut moet je de 
sterren kunnen zien. Alle maaltijden moeten worden gegeten in de hut, het liefst samen met 
vrienden of familie. 

Door opnieuw in een hut te wonen, ervaren Joden hoe kwetsbaar en afhankelijk ze zijn van God. 
Joden vieren dat God altijd voor hen zorgt en dat de laatste oogst van het jaar is binnengehaald. 
Het is daarom verplicht om zeven dagen vrolijk te zijn. 

 

 

Bron: Soekkot - Loofhuttenfeest 

 

  

Terug naar inhoudstafel

https://visie.eo.nl/artikel/2021/09/wat-is-het-loofhuttenfeest
https://levenmetgodendebijbel.nl/soekkot-loofhuttenfeest/
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Informatie en interessante weetjes 
 

‘Niets gaat over …’ eerbetoon aan de slachtoffers van het busongeval in Sierre 

2012 
door Jef Schoenaerts 

Vanaf 2 februari is er gedurende 6 weken, telkens op woensdagavond om 20.35 uur op Eén, een 
documentaire te zien als eerbetoon voor de slachtoffers van het busongeval in Sierre, nu 10 jaar 
geleden. 

Iedereen herinnert zich wellicht nog de busramp waarbij leerlingen en leerkrachten uit twee 
scholen - Het Stekske in Lommel en de Sint-Lambertusschool in Heverlee - betrokken waren en 
waarbij 28 dodelijke slachtoffers vielen. 

In het programma blikken overlevenden, familieleden en mensen uit hun omgeving terug op het 
gebeuren zelf maar vooral op de weg die toen startte: een weg van verdriet en gemis, van hoop en 
troost, van worstelen om het drama een plaats te geven ... 

Lieven Van Gils en Katrien De Ruysscher voeren de gesprekken en Thomas Schoenaerts heeft de 
regie van het programma in handen. 

 

     
Sebastian Bowles (2002-2012) - Foto’s: Marcel Rosvelds 

Eén van de slachtoffers was Sebastian Bowles. Het koor van Filosofenfontein zong tijdens zijn 
afscheidsviering in de Abdij van Park. Wie toen heeft meegezongen zal zich dat zeker nog 
herinneren temeer omdat het zo dichtbij was, letterlijk en figuurlijk. Sebastian en zijn familie 
waren vaak aanwezig tijdens de zondagsvieringen in Filosofenfontein. 

 

 

  

Terug naar inhoudstafel
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Oproep Amnesty 
door Rika Van Kersschaever 

Deze maand schrijven we brieven voor: 
- Een man van 23 jaar, die overleed ten gevolge van mishandelingen en foltering in de 
gevangenis van Merida in Mexico. Amnesty dringt aan op een onafhankelijk en onpartijdig 
onderzoek en op het recht op herstel en gerechtigheid voor de moeder. 

- Twee studenten van respectievelijk 21 en 22 jaar werden opgepakt in Iran omwille van 
vermeende banden met een oppositiegroep. Zonder enig bewijs worden ze beschuldigd van ‘het 
verspreiden van corruptie op aarde’, waarvoor ze de doodstraf kunnen krijgen. Roep de Iraanse 
autoriteiten op om Ali Youseni en Amir Hossein Moradi onmiddellijk vrij te laten. 

Meer informatie en de (digitale) brieven vind je op amnesty-international.be/schrijfacties. 

NVDR: Laten we nu even enthousiast reageren als bij de schrijfmarathon in december. Toen 
hebben mensen van FF een veertigtal brieven geschreven. 

 

 

Nederlands, onze moedertaal 
door Mark Cornelis 

Van de ruim 6000 talen in de wereld staat het Nederlands op de 40ste plaats. Naast de meer dan  
6 miljoen Vlamingen zijn er meer dan 17 miljoen Nederlanders en ongeveer een half miljoen 
Surinamers die Nederlands spreken. 

In de Europese Unie eindigen we zelfs op de 8ste plek. Daar wonen 25 miljoen mensen die het 
Nederlands als eerste taal spreken en nog 8 miljoen als tweede taal. 

Vergelijk dat met het Grieks 13 miljoen, het Zweeds 8 miljoen, het Deens slechts 5 miljoen. 

Er zijn minderheden die het Nederlands als voertaal gebruiken in Frankrijk en Duitsland en in 
Indonesië. En we hebben nog een half miljoen Nederlandssprekenden in de Verenigde Staten, 
Canada en Australië. 

Bovendien is het Nederlands op de Caraïbische eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ook een 
officiële taal. In Zuid-Afrika en Namibië wordt Afrikaans gesproken, een dochtertaal van het 
Nederlands. 

Het aantal Nederlands- en Afrikaans-Nederlandssprekenden samen is 45 miljoen. 

Het Nederlands, onze moedertaal, is dus geen inferieure taal. Laten we er terecht fier op zijn. En 
laten we vreemde (vooral Franse en Engelse) woorden vermijden daar waar er een perfect 
Nederlandstalig woord voor bestaat zoals stoep of voetpad in plaats van trottoir, kinderen in 
plaats van kids. Voorbeelden zijn er meer dan genoeg. Ten slotte laten wij (niet ‘welle’, maar wij) 
‘Algemeen Beschaafd Nederlands’ spreken, zodat ook vreemdelingen (niet ‘zelle’, maar zij) die 
onze Nederlandse taal geleerd hebben en spreken ons nog zouden kunnen verstaan. 

“De Vlaamse taal is wonderzoet voor wie haar geen geweld aandoet.” (Guido Gezelle). 

 

 

 

Terug naar inhoudstafel

Terug naar inhoudstafel

http://amnesty-international.be/schrijfacties
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Meer nieuws van het COVAX-programma door Unicef 
Uit een schrijven van Unicef België 

Vliegtuigen vol COVID-19-vaccins zetten koers naar luchthavens over de hele wereld. Innovatieve 
oplossingen werden ingezet om de koudeketen te bewaren en de kostbare vaccins veilig te 
vervoeren. Gezondheidswerkers trotseerden gevaarlijk terrein om mensen in afgelegen dorpen te 
vaccineren. 

2021 was het jaar van COVAX, een wereldwijd mechanisme om een rechtvaardige toegang tot 
COVID-19 vaccins te waarborgen. Als enige organisatie ter wereld die over de infrastructuur, 
ervaring en deskundigheid beschikt om dit te realiseren, coördineert UNICEF de aankoop, het 
transport en de opslag van de COVID-19 vaccins over de hele wereld. 

Dankzij het werk dat we hebben geleverd, konden we al 1 miljard levensreddende vaccins 
bezorgen in 144 landen. We zijn dus op kruissnelheid om gezondheidscentra over de hele wereld 
te bevoorraden en de meest kwetsbare groepen, zorgverleners en leerkrachten te vaccineren. 

In 2022 willen we afwerken waar we aan begonnen zijn, maar dat kunnen we niet alleen. Doe mee 
aan de grootste vaccinatiecampagne in de geschiedenis en geef iedereen op de planeet de kans 
om gevaccineerd te worden. 

Zo geef je kinderen weer perspectief op een hoopvolle toekomst. 

 

 

 

Van donatie tot prik. Hoe gaat het in zijn werk? 

Verzending naar het land van bestemming 

Op 24 februari 2021 was Ghana het eerste land waar UNICEF 
COVID-19 vaccins leverde via het COVAX-mechanisme. Op  
1 maart startte de vaccinatiecampagne om prioritaire groepen 
te vaccineren. 143 andere landen zullen volgen. 
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Transport ter plaatse 

In Nepal is gezondheidswerker Ravi Chhayajyoti te voet op weg 
om COVID-19-vaccins af te leveren in een afgelegen 
vaccinatiecentrum. Deze toewijding is essentieel om ervoor te 
zorgen dat ook mensen in gebieden die het moeilijkst te 
bereiken zijn, worden beschermd. 

 

De vaccinatie 

“Een leerkracht geeft niet alleen les, maar moet ook het goede 
voorbeeld geven”, zegt Muhammad, een leraar uit Indonesië. 
“Nu ik gevaccineerd ben, voel ik me veiliger om voor de klas te 
staan." De vaccinatie van leerkrachten is cruciaal om het 
onderwijs wereldwijd weer op te starten. 

 

Doe mee, geef een prikje hoop door te klikken op deze link  
of via de actie ‘A vaccine for everyone’. 

 

NVDR: De opbrengst van de actie ‘A vaccine for everyone’ die in de e-Bubbels van juni 2021 
uitvoerig beschreven werd, gaat naar dit COVAX-programma. 

 

 

 

 

Terug naar inhoudstafel

https://www.unicef.be/nl/eenprikjehoop?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=unicef_2022-01_COVAX&utm_content=nl_newslettersubscribers
https://sites.google.com/view/avaccineforeveryone/home
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En tot slot 
 

De Mist 

door Bert Deben 

 
 

Nog nooit zo mooi de mist beleefd 

een wazig laken van satijn 

waarin ik met mezelf verdwijn 

een web dat over velden zweeft 

 

zo iel en schraal en dun doorzeefd 

een wazig laken van satijn 

met rondom iets van zonneschijn 

nog nooit zo mooi de mist beleefd 

 

een wolk die wint aan werkterrein 

en zijdelings een rilling geeft 

een web dat over velden zweeft 

verglijdend als een lichtgordijn 

 

nog nooit zo mooi de mist beleefd. 

 

Vogelwaarde, dinsdag 8 oktober 2013 

Afbeelding van Dirk Evisco Mattner via Pixabay 


