
Stel je toch maar eens voor…
Het is zondag, 10.30, of een beetje later. 

De klok wordt geluid aan de ingang van Filosofenfontein, 
de voorganger gaat naar voren, 
maakt een kruisteken en zegt: 
we beginnen met lied 315… 

En dan moet je zingen. 
Zonder koor. 
Zonder orgel. 

Zonder man die van voor staat te zwaaien. 
Het zou toch redelijk lastig zijn, of niet?

Samen beginnen te zingen, zonder dat je een beetje een steun in de rug krijgt. 
Zonder dat je gedragen wordt door de klanken van een mooi instrument, dat je 

stem wat wegmoffelt, zodat je wat meer durft zingen zonder verlegen te moeten 
zijn voor je buurman of –vrouw. We zouden nogal aarzelend naar elkaar kijken, en 

elk met een fijn stemmetje beginnen murmelen, maar echt zingen? 

In zijn boek Musicophilia filosofeert Oliver Sacks over wat de oorsprong is van 
muziek. Waarom zijn mensen begonnen muziek te maken? Sacks denkt dat 

muziek oorspronkelijk een techniek is om een groep samen te laten bewegen, 
zodat die groep meer en georganiseerder dingen kan doen: een grote steen 

verplaatsen, met zijn allen lange afstanden overroeien en dat soort dingen meer. 
Door samen te zingen of geluiden te maken is het gemakkelijker om samen te 

bewegen. 

Het effect van muziek op mensen is zo: ze stemmen hun bewegingen, gevoelens, 
gedachten in het moment van het musiceren, op elkaar af. Ze steunen elkaar in 
het samen realiseren van de poëzie op klanken die muziek heet. In de muziek 

verbinden we onszelf als gemeenschap aan elkaar. 

En het koor en het orgel zijn daarbij een steuntje in de rug. 
Zij zorgen dat je niet alleen bent, dat je gestimuleerd wordt. 

Daarom is enthousiaster zingen en musiceren in het 
koor veel belangrijker dan perfect juist zingen of 

musiceren. Daarom is samen enthousiast meezingen 
met een liturgisch lied het allerbelangrijkste. 

We worden er gewoon samen beter van…

Geert Craps en Arnout Malfliet
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Beste vrienden van Filosofenfontein,

U ontdekt hier de eerste editie van de 
vernieuwde nieuwsbrief van Filosofenfontein, 
die ik mag redigeren en vormgeven. 
Hiermee bieden we u de mogelijkheid om de 
vinger aan de pols te houden van nieuwe 
ontwikkelingen die zullen leiden naar 
„Filosofenfontein morgen“. 

Ons koorleidersduo filosofeert over het nut van 
een kerkkoor, de Wereldgroep brengt een 
verslag van het Aperitief Mondial en schetst 
haar verdere plannen voor dit werkjaar, de 
Kerngroep en de Werkgroep Liturgie 
ontvouwen hun doelstellingen, en Marcel 
brengt nieuws uit de Dominicaanse wereld. 
Daarnaast kan u de mooie getuigenis lezen van 
twee trouwe kapelgangers en herdenken we 
Janine Daele die ons ontvallen is. Tot slot 
verneemt u hoeveel wij met z’n allen 
gedoneerd hebben voor de financiering van 
bijzondere projecten. 
De volgende editie, voorzien in de zomer, als wij 
nog van seizoenen mogen spreken, zal 
b i j d ra ge n  b evatte n  va n  d e  ove r i ge  
werkgroepen alsook een overzichtelijk 
organigram. 

Mocht u vragen hebben of bemerkingen over 
deze nieuwsbrief dan mag u die sturen naar 

 of u spreekt mij aan. U 
vindt mij in het koor als lid van het niet 
onverdienstelijk altentrio of achteraan in de 
kapel als ik in het gezelschap ben van mijn 
(meestal) godvruchtige hond Marta. 

Moge het klokje hiernaast nu klinken ten 
aanvang van enig leesplezier !

uw redacteur,
Geert Moons

geertmoons@skynet.be



Wereldgroep

De Wereldgroep wil het Zuiden een plaats geven 
en organiseert hiervoor in het werkjaar 2013-
2014 een aantal initiatieven. De 11.11.11 actie in 
november en de actie van Broederlijk Delen in 
de vasten zijn hierbij belangrijke momenten. In 
een maandelijkse voorbede drukken we onze 
betrokkenheid met de wereld uit. 
Met de Aperitief Mondial brengen we mensen 
samen rond belangrijke thema's van de Noord-
Zuid relatie: vluchtelingen, ontwikkeling, 
ecologie, .... Met Share bieden we een platform 
voor onderlinge dienstverlening. We hebben ook 
aandacht voor activiteiten in Leuven: Ontbijt 
zonder Grenzen, Afrika film, Wereldfeest, Leuven 
Klimaatneutraal 2030.                          
Jan Degraeuwe

drie vier

Getuigenis over Filosofenfontein geschreven voor Bezield Verband

De fontein is een bron, een oorsprong, wat verborgen was komt hier aan het 
licht. Varend op de stroom van het alledaagse leven, gaan we op zoek naar die 
oorsprong, die ons reeds van jongsaf bekend is, maar die we telkens weer 
moeten terugvinden. Hierdoor zullen we in onze hedendaagse maatschappij, 
die telkens iets nieuws wil, wat tegendraads zijn, vooral omdat we niet willen 
dat wie klein of zwak is, uitgesloten wordt.

Eind van de jaren 70 hebben we de kapel van Filosofenfontein leren kennen 
als één van de plaatsen waar je ’s zondags naar de eucharistieviering kon 
gaan. De drie jonge dominicanen namen er initiatieven om de kapelgangers 
actief te betrekken bij de vieringen, ze stelden hen voor om af en toe de 
woorddienst te verzorgen en kindernevendiensten te leiden. We zijn hier 
graag op ingegaan en zo kregen de zondagsvieringen en de andere 
activiteiten op Filosofefontein een vaste plaats in ons leven. We leerden de 
kapelgangers beter kennen en ook onze kinderen maakten vrienden. Samen 
een gemeenschap vormen slaagt maar als zoveel mogelijk mensen wat 
verantwoordelijkheid opnemen, daarom wilden en willen wij ons steentje 
bijdragen.
De vieringen worden door veel mensen gedragen, het koor en de organisten 
dragen ook bij tot de cohesie. De vieringen spreken vooral aan omdat ze 
authentiek zijn, je voelt steeds dat wie iets zegt of doet daar ook echt 
achterstaat. Er worden uiteenlopend visies gebracht, maar de ijkpunten zijn 
Jezus van Nazareth, de bijbel en de traditie. Het is boeiend om te luisteren hoe 
elke voorganger op een persoonlijke manier duiding geeft aan de 
bijbelteksten. Wij waarderen dat vele uiteenlopende visies kunnen gebracht 
worden en dat hierover kritisch kan nagepraat worden. Wij genieten ook van 
de mooie muziek en het samen zingen. De zondagsviering is een rustpunt en 
bezinningsmoment in de week. In onze gemeenschap gaat men respectvol 
om met traditie en rituelen en houdt men de vinger met traditie en rituelen 
en houdt men de vinger aan de pols van onze maatschappij. Spiritualiteit 
heeft een belangrijke plaats, maar er is grote aandacht en bezorgdheid voor 
sociale problemen hier en in het Zuiden. Er is een voortdurende oproep tot 
engagement, solidariteit en inzet.

Jan en Mieke 
Surf eens naar:                                                                     Degraeuwe-Verdonck

 www.bezieldverband.be

Verslag Aperitief Mondial 12 januari 2014

Op 12 januari organiseerde de Wereldgroep na de viering een aperitief mondial 
met als thema “asielzoekers”. Eerder dan op het asielbeleid was de focus 
gericht op de kwetsbaarheid van de individuele asielzoeker /-zoekster en wat 
wij voor die mensen kunnen betekenen.
Eerst lichtte Pol Van Camp, voorzitter van de vzw Recht op Migratie en één van 
de bezielers van het Vluchtelingenhuis te Wilsele, kort toe wat de vzw doet 
voor asielzoekers. Politici zijn er fier op het aantal asielzoekers tot een 
minimum terug te dringen. We kunnen ons toch wel ernstig vragen stellen bij 
deze fierheid. Vervolgens bracht Annette Houbar ons via haar verhalen over 
haar ervaringen met vluchtelingen dichterbij de mens in elke vluchteling en de 
mogelijkheden tot echte ontmoeting. Iets wat ons niet onberoerd kon laten.  
Hopelijk zet dit aperitief mondial ons hart en onze geest verder open voor de 
behoeften van 
deze mensen 
in nood.

Lut Saelens



zes

 Opdracht van de Werkgroep Liturgie

Na zowat twee jaar te hebben nagedacht over de toekomst van 
Filosofenfontein, is de aandacht van de werkgroep terug gericht op de kern 
van haar opdracht. Die werd opgefrist: Evenwicht bewaren in de mix van 
ingrediënten in de zondagsliturgie: woord, muziek, beeld, rituelen, symbolen, 
gebed, esthetisch gevoel, reflectie en gemeenschapsgevoel,... Dit door de 
inbreng van koor, voorgangers, kindernevendienst,…te stimuleren en te 
coördineren.
Concreet zal de werkgroep dit vooral toepassen op de 'sterke' periodes van 
het kerkelijk jaar als de advent en de vasten.

Even belangrijk is haar reflecterende taak: nadenken over fundamentele 
vragen van de liturgie en op de praktische vertaling ervan in de kapel. Hiervoor 
baseert de werkgroep zich op lectuur, goede praktijken uit andere 
gemeenschappen en op vragen en noden die in de gemeenschap zelf 
ontstaan. Dit jaar denken we na over (meer?) participatie in de vieringen, over 
het wezen van de sacramenten en over liturgie op zich.

En tot slot Leerhuis zijn: inhoudelijk bezig zijn met de Schrift en met wat het 
met ons doet.    Hier verwijzen wij graag naar de definitie van Oosterhuis: “In 
een leerhuis proberen we de verhalen die ons over God en de mensheid zijn 
overgeleverd, te confronteren met de oorspronkelijke tekst van het bijbelse 
geloofsverhaal, en stellen alle vragen die dat in ons oproept. Een leerhuis is en 
leerproces dat begint en eindigt als een gesprek over persoonlijke en 
gemeenschappelijke denkbeelden en ervaringen. Het is de bedoeling dat 
allen die deelnemen tot in hun geweten worden aangesproken en 

bemoedigd.”(Vriend voor het leven. Blz. 30) 
Op deze bijeenkomsten zullen zeker  de  
voorgangers worden uitgenodigd , maar ook 
al wie uit de kapelgemeenschap is 
geïnteresseerd.  Een eerste aanzet  
is een introductie op het evangelie 
van Matthëus, dat de basis vormt 
voor de lezingen tijdens het komende 
werkjaar.

           Jacques Perquy

Nieuws vanuit de Kerngroep

Het proefjaar van “Filosofenfontein morgen” is bijna halfweg.  De 
kerndoelstelling van de hervorming is de kapelgangers zelf eigenaar te laten 
worden van alle domeinen van het  proces: de visie, de liturgie, het 
voorgangerschap, de  relaties naar buiten, ons maatschappelijk engagement, 
de financiële en infrastructurele organisatie, het democratisch karakter,…
Enkele voorbeelden maken duidelijk wat de kerngroep bekommert.  Rond 
communicatie zoeken we efficiënte(re) wegen om informatie te laten 
doorstromen: deze Nieuwsbrief is een voorbeeld daarvan.   Wil 
Filosofenfontein een krachtbron zijn/blijven, dan is aandacht voor de 
spiritualiteit minstens even essentieel als voor de organisatie.  Daarom willen 
we werkgroepen waar nodig ondersteunen in hun activiteiten en bewaken we 
de samenhang van het geheel.
We polsen andere geloofsgemeenschappen over hun structuur en hun manier 
van werken in de hoop inspiratie op te doen voor onze eigen werking.   Overleg 
over de financiële “uitbating” van de kapel moet uitmonden in een voorstel 
hoe we financieel zo veel mogelijk zelfbedruipend kunnen zijn.…  Mogelijks 
groeien gaandeweg nog andere initiatieven.
Een goed evenwicht vinden tussen vernieuwing en continuïteit dwingt ons om 
creatief te zijn bij het hervormen van onze gemeenschap en tegelijk het 
waardevolle ervan te verankeren.  Dat alles kan slechts dankzij de 
betrokkenheid van velen.   Daarom vragen we nu al dat iedereen het 

van  in zijn agenda inschrijft.   Over de formule 
verneem je later meer.   We hopen die dag meerdere voorstellen toe te lichten 
en daarover in gesprek te gaan.  Wat daar wordt goedgekeurd, zal mee de basis 
vormen van onze toekomst!

Kerngroep: 
Marcel Braekers
Rik Nuytten
Lut Saelens
Jef Schoenaerts 
Geert Moons (secr) 

kerkberaad zondag 15 juni

Een beetje griezelig toch 
die draadloze technologie...

vijf



zeven

In memoriam Janine Daele

Ik vermoed dat iedereen zich Janine zal 
herinneren als iemand met een bijzonder 
zonnig karakter. Ik heb haar nooit boos 
gezien, nooit iets negatief over iemand horen 
zeggen.
Ze was een heel intelligente vrouw met een 
open geest en sterk engagement. U herinnert 
zich wellicht nog hoe ze de hele gemeenschap 
mobiliseerde om te zorgen voor een weeshuis 

in Lima. Ze verzamelde fondsen en ging ter plaatse kijken hoe alles werd 
georganiseerd. Janine was jaren lid van de wereldgroep waarin ze meedacht en 
mee organiseerde. Ze had een bijzondere intuïtie om menselijk tekort of lijden 
aan te voelen, en dan ging ze zich altijd zorgend inzetten. Altijd heel eenvoudig, 
zonder veel omhaal, de handen uit de mouwen stekend. Ze gaf lange tijd 
Nederlands aan Spaans sprekende migranten. 
Ze was een lieve echtgenote, zorgzame moeder van 3 kinderen, lieve, 
oppassende oma voor haar kleinkinderen. Die kregen van haar bij elk 
weekendbezoek extra catechese. 
Ze was heel belezen, open en nieuwsgierig naar andere culturen, naar het leven 
en samenleven van mensen. Tijdens de vele reizen die ze samen met Jan maakte 
heeft ze daarvan kunnen genieten.
En bij dat alles, of door dat alles heen, was ze een diep gelovige vrouw, die vele 
jaren dagelijks naar de mis ging. Zo is ze ook gestorven: eenvoudig en in 
overgave, erop vertrouwend dat de liefde die ze zelf altijd had uitgestraald, haar 
ook zou omhullen over de dood heen. Zo was haar geloof.
Indien ik mij in haar innerlijk inleef dan denk ik dat ze zichzelf niet anders heeft 
ervaren dan als enkel maar een instrument waardoor liefde in de wereld kan 
stromen. Vergeten om zichzelf, enkel in die beschikbaarheid. Zo kunnen alleen 
grote en sterke persoonlijkheden leven. En dat was zij.

Marcel Braekers

acht

„Dominicaans“ nieuws

Dit jaar is er een speciale viering in Brussel omdat we onze medebroeders 
herdenken die 50 jaar geleden in Congo werden vermoord. Het grootste deel van 
de missionarissen is toen omgebracht en de enkelen die konden ontsnappen of 
toevallig in België waren hebben er voor altijd kwetsuren aan overgehouden. 
Daarom is die viering belangrijk. 

Dit jaar ook zullen 7 leken op het feest van Dominicus hun gelofte uitspreken 
waardoor ze zich verbinden met de orde en als leken in de geest van Dominicus de 
taak van de orde opnemen. Door die gelofte is er een band met de orde van 
wederzijdse rechten en plichten.

In november is mijn mandaat van provinciaal ten einde en wordt een nieuwe 
gekozen. De provincie zal tijdens dat kapittel ook moeten nagaan hoe ze in de 
toekomst zal functioneren. Gezien het slinkende aantal medebroeders en het feit 
dat er geen drie kloosters meer zijn kunnen wij juridisch geen provincie meer zijn 
en moeten we zoeken naar andere oplossingen (eventueel aansluiten bij een 
andere provincie of verder functioneren als een vice-provincie). Voor 
Filosofenfontein zal dat waarschijnlijk niet onmiddellijk gevolgen hebben, maar er 
zullen toch geleidelijk verschuivingen plaats hebben; vandaar dat het groeien 
naar zelfstandigheid van de gemeenschap belangrijk is. 

 Marcel Braekers

DANKJEWEL !

€ 2780

BE 44 7343 3214 1345
"vernieuwing kapel"

Enkele weken geleden lanceerde de Kerngroep een oproep voor een eenmalige 
financiering van bijzondere kosten gemaakt in het najaar van 2013 voor de 
uitbating van de kapel. Die uitgaven voor het orgel, de vensters en de 
herinrichting van de vergaderzaal bedroegen ongeveer € 4200. De oproep 

leverde een bedrag op van  waarvoor heel veel dank.
Wie uit vergetelheid nog niet heeft bijgedragen, kan dat alsnog doen op rek.nr.: 

 met vermelding 
 of onder gesloten 

omslag een bedrag met gelijkaardige 
vermelding op zondag in de schaal 
deponeren. We hopen tijdens het 
kerkberaad in juni een voorstel van 
globaal financieel plan ter bespreking 
te kunnen voorleggen.        
Jef Schoenaerts

Volgens mij loopt ie
over mijn

vruchtwater...

De geboorte van Jezus
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