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Beste vrienden van Filosofenfontein,
In deze 4de Nieuwsbrief voelt u het kloppend 
hart van Filosofenfontein in volle evolutie. Daar 
waar Lut in haar artikel over het ‚Leerhuis’ nog 
hoopt op een verderzetting van dit boeiend 
project, meldt Jacques in zijn bijdrage over de 
liturgische werkgroep dat deze droom 
bewaarheid wordt. 
Een gesprek tussen Lut Saelens en Miet 
Fransen, twee prima donna’s van Fifo, leverde 
een boeiend interview op over vroeger en nu. 
Herman brengt verslag uit over de recente 
Vastenactie van de Wereldgroep. Jef schreef 
een heus werfverslag van twee jaar bouwen 
aan Fifo met een vooruitblik wat ons nog te 
doen staat. Een financieel overzicht kan 
daarnaast niet ontbreken. Nu hij verdiend met 
pensioen is - wat werd bezegeld met een blote 
voeten-overgangsritus - heeft Rik zijn stoute 
schoenen weer aangetrokken en kwijt hij zich 
nog meer dan vroeger én met verve van deze 
moeilijke taak. 
En we eindigen op kousenvoeten, met de naar 
eigen zeggen laag bij de grondse manier 
waarop Marcel op 10 mei ll. de viering opende. 
Moge het klokje hiernaast het lentelijk 
kwinkeleren der vogels en brullen der 
amfibieën nu even overstemmen, want wat 
maken die een kabaal zeg!   

uw redacteur, Geert Moons
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Nieuws vanuit de werkgroep Financiën

Momenteel zijn er ongeveer 45 families die regelmatig storten, hetzij via bestendige 
opdracht, of via een eenmalige gift. (Bankgegevens zijn te vinden op de webpagina van 
Filosofenfontein  – links onderaan.)  
De gemeenschap komt tussen in een deel van de kosten voor de verwarming, elektriciteit 
en water van het huis. Wij betalen ook de lopende kosten van de liturgie, babysit, 
enzovoort.
Er komen enkele grotere kosten aan. Vooreerst is er het jaarlijkse nazicht (intonatie) van de 
orgels in de maand mei. Daarvoor werd € 500 gebudgetteerd. Daarnaast zijn wij heel ver 
gevorderd met de tweede druk van onze zangbundel. De huidige bundel is reeds 7 jaar in 
gebruik en heeft dus méér dan goede diensten bewezen!  We plannen om het koor van de 
nieuwe versie te voorzien einde mei 2015, deze versie te testen gedurende de zomer en in 
september 150 volledig afgewerkte exemplaren te drukken. Wij schatten de kost van de 
nieuwe druk op ongeveer 
€ 1800. Deze kost was niet opgenomen in het budget van dit jaar en zullen we meenemen in 
het budget van volgend werkjaar.
Het is hartverwarmend vast te stellen hoe zovelen blijvend bijdragen tot het materieel en 
financieel welzijn van onze gemeenschap. Dit motiveert om verder te doen!     

                                      Rik Nuytten

www.filosofenfontein.be

Wereldgroep: Vastenactie voor het AHD project in Bujumbura, Burundi

De vastenactie 2015 in Filosofenfontein bracht 2335 euro voor het AHD- project (Action 
Humanitaire contre la Délinquance) voor straatkinderen in Burundi. De firma Selfmatic in 
Rotselaar die ondertussen van naam veranderde in EASYKIT voegde daar nog € 6100 bij 
zodat we ruimschoots de beloofde bijdrage van € 6000 voor de elektriciteitsvoorziening in 
de nieuwe hoofdzetel haalden. 'All we can' een Engelse ontwikkeling van de methodistische 
kerk geeft € 7000 en de Zwitserse coöperatie in Burundi beloofde € 12500. Van de drie 
vestigingen in Bujumbura wil  AHD er twee sluiten omdat het momenteel te gevaarlijk is. De 
jongeren zullen naar AHD- centra in het binnenland trekken om daar hun opleiding verder 
te zetten.                           Herman Wouters, contactpersoon voor het AHD-project in België

  Overschrijvingen met belastingvermindering 
(45%) kunnen nog steeds gebeuren op: 

BE84435803410159   KREDBEBB 
van Via Don Bosco vzw met vermelding: 
5129 AHD un toit Bujumbura - attest a.u.b.          

Véél dank!
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Het Leerhuis leeft !!!

Dit werkjaar is het Leerhuis, een initiatief vanuit de werkgroep liturgie, van start 
gegaan. De bedoeling is om in groep een Bijbeltekst samen te verkennen, te 
bespreken en te beleven. Onze groep bestaat uit 12 leden en we komen maandelijks 
bijeen, telkens op een andere plek  maar steeds in de woonkamer van één van de 
deelnemers die dan ook de vergadering leidt. Op het programma staat dit jaar het 
boek Genesis. Onze vergaderingen gebeuren volgens een vast stramien. We 
worden verondersteld de tekst waarover het die avond zal gaan vooraf te lezen en 
starten de vergadering met het formuleren van vragen, bedenkingen, opmerkingen 
over zaken die ons getroffen hebben bij het lezen van de tekst. Vervolgens geeft 
Marcel een stukje exegetische verduidelijking van de tekst. Dit is steeds heel 
verhelderend en helpt ons om de tekst in de context van toen te zien en/of  vanuit 
andere invalshoeken. Tenslotte formuleert elk van ons wat de tekst met ons doet, 
hoe we er betekenis aan kunnen geven vanuit-  en in ons leven. 
De bijeenkomsten verlopen in een warme, open sfeer. Hoewel we soms worstelen 
met de tekst, verward zijn door de schijnbare contradicties, en soms ronduit 
verontwaardigd zijn over het gedrag van Gods “uitverkorenen”,  verlaten we elke 
bijeenkomst toch steeds met wat  meer wijsheid dan bij onze aankomst. Meer moet 
dat niet zijn…Binnenkort gaan we onze jaarwerking evalueren, dus kan ik nog niet 
vooruitlopen, hoewel ik een sterk 
vermoeden heb dat de meesten van ons 
zullen duimen voor een volgend jaar.
Voor mogelijks belangstellenden voor 
volgend werkjaar kan het  citaat van 
Oosterhuis wellicht ook verhelderend 
werken: “Een leerhuis is een 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. Een bezield verband (een 
geloofsgemeenschap) kan niet zonder 
leerhuis”.

Lut Saelens

Werkgroep liturgie

De werkgroep werd uitgebreid met een aantal nieuwe leden, waardoor we dit 
jaar met tien zijn.
Eén thema staat centraal dit jaar: nadenken over de betekenis van sacramenten 
en het sacrale in het leven. Olivier Riaudel gaf de start aan het denkproces met 
een stevige uiteenzetting in het kader van het vormingsprogramma. Tijdens een 
tweede avond waarop vooral de voorgangers waren uitgenodigd werd hierover 
verder van gedachten gewisseld.  Enkele vragen die zijn blijven hangen, zijn: is er 
een specifieke rol voor de priester-voorganger en waarin bestaat deze dan? en 
daarmee samenhangend: waarom zoveel nadruk leggen op het verschil tussen 
een gebedsdienst en een 'echte' eucharistieviering?
De uitdieping van het centrale thema gebeurt verder aan de hand van de lectuur 
van een beknopt artikel 'Hedendaagse visie op sacramenten' van I.D'Hert en het 
uitgebreider boekje 'De glans van het gewone' van de hand van Frans Maas. Een 
moeilijke maar boeiende oefening waar we nog niet helemaal mee klaar zijn.
Een tweede rode draad in onze gesprekken is hoe de leden van de 
kapelgemeenschap nog actiever kunnen worden betrokken bij de vieringen. De 
samenzang is een belangrijke pijler en sinds dit jaar komen we rond het altaar 
staan om het Onzevader te bidden en de vredeswens uit te wisselen. Er wordt nu 
ook de gelegenheid gegeven om bij de offergang naar voren te komen met een 
kaarsje om uiting te geven aan een persoonlijk intentie. We zoeken verder uit of 
er ook gelegenheid moet zijn om deze intentie uit te spreken en te delen met de 
gemeenschap. Dit kan desgevallend een andere vorm geven aan het groot 
dankgebed.
N.a.v. een bemerking van een eenmalige deelnemer aan een viering wordt ook 
nagedacht over de vraag in welke mate onze vieringen 'universeel' zijn en dus 
herkenbaar voor wie sporadisch deelneemt. Tenslotte werd ook aandacht 
besteed aan meer concrete onderwerpen zoals de aanpassing van de 
liederenbundel, de zorg voor de samenhang van de vieringen (relatie woord- en 
brooddienst), de samenhang van de vieringen en andere activiteiten in advent- 
en vastenperiodes.
Voer genoeg voor de negen bijeenkomsten die voor dit jaar zijn gepland. 
Volgend jaar gaan we verder met het leerhuis. Indien er voldoende 
belangstelling is starten we met een tweede groep. Wie interesse heeft kan dit 
melden aan Jacques Perquy ( ).

Jacques Perquy
perquy@yucom.be
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Een ervaringsdeskundige aan het woord: 
Miet Fransen vertelt over Filosofenfontein.

Miet Fransen is sinds 1959-1960 samen met haar man, Jan De Smet, een trouwe 
bezoekster van Filosofenfontein. We waren er dan ook benieuwd naar om haar 
verhaal te horen over Filosofenfontein. 

Sinds hoe lang kom je naar Filosofenfontein?
Op zoek naar een plek waar we ons in de zondagsvieringen wat konden 
terugvinden, zijn we  op Filosofenfontein beland. Hoewel we op 4 jaar tijd 4 
kinderen hadden zijn we er toch steeds in geslaagd om samen naar de vieringen 
te komen. De huidige gebouwen van Filosofenfontein stonden er toen nog niet 
maar men was toen wel aan het verbouwen. Zodra de nieuwbouw klaar was 
kwamen elke week naar de kapel. Het was de bedoeling om er een soort 
retraitehuis van te maken en er kwamen daar ook Dominicanen om wat 
vakantie te nemen. 
Wat trok jullie vooral aan in Filosofenfontein? 
We wilden weg uit de parochiekerk en in de vieringen van FF waren zowel de 
liturgie als de preken minder traditioneel. Er waren ook weinig traditionele 
ceremonies en ook geen processies. Pater Hoste ging in die tijd voor en die 
durfde duidelijke standpunten innemen. Eigenlijk was er toen een beetje 
dezelfde mentaliteit als nu. 
Eenmaal per jaar kwam de parochiepastoor eens langs. Om een oogje in het zeil 
te houden?
Hoe is FF dan verder geëvolueerd?
Toen we hier in het begin kwamen was er weinig onderling contact tussen de 
mensen. Er was toen ook minder volk in de vieringen. Er waren geen 
werkgroepen en er werden ook geen feesten georganiseerd. Ik vermoed dat er 
in het begin ook geen koor was. Dat alles is pas gegroeid in de loop der jaren. 
Eigenlijk is het vooral Marcel geweest die van FF een echte gemeenschap heeft 
gemaakt. 
In 1976  zijn er vier Dominicanen naar Filosofenfontein gekomen: Marc Butaye, 
Olaf Van Outryve, Johan Baert  en Marcel. Deze 4 wisselden elkaar af voor de 
vieringen. In die tijd waren er omzeggens geen lekenvoorgangers. Die zijn er pas 
gekomen nadat Johan Baert en  Olaf Van Outryve en tenslotte ook Marc Butaye 
zijn vertrokken en Marcel er alleen voor stond. 

Wat heeft FF in al die jaren voor jou betekend?
De geest van gemoedelijkheid is steeds voor mij van groot belang geweest. Ook 
de preken hebben mij steeds aangesproken. Ik herlees ook regelmatig de teksten 
van de preken. Dit is voor mij mijn enige geestelijke lectuur. Ik ken bijna iedereen 
die naar de vieringen komt en apprecieer de geest van samenhorigheid. Tof ook 
dat er nu en dan nog nieuwe gezichten opdagen. Ook het feit dat er nu en dan 
eens iets verandert vind ik goed. Bvb samen rond het altaar staan voor het Onze 
Vader en de vredeswens. Het koor, de liederen en de muziek en de rituelen die 
dichter liggen bij mijn leven bieden voor mij een belangrijke meerwaarde . De 
variatie bij de voorgangers is een pluspunt. Marcel is nog echt pater maar toch 
ook heel erg van de wereld. Wat hij zegt is doorleefd en doordacht. 

Zelf heb ik weinig behoefte om een heel actieve rol te spelen. Ik ben blij dat ik 
mezelf kan zijn in FF waar weinig wordt beoordeeld of veroordeeld. 
Hoe ziet zij de toekomst?
Momenteel worden de vieringen door een vrij grote groep mensen bijgewoond 
maar de gemiddelde leeftijd is wel hoog. Ik vraag me ook af wat er op termijn met 
de gebouwen zal gebeuren. De mensen van mijn generatie moeten meer en 
meer van alles afscheid nemen. Vroeg of laat zal ik ook Filosofenfontein moeten 
loslaten. Dat zal niet gemakkelijk zijn maar het zij zo…

Lut Saelens
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Interreligieuze dialoog voor dummies... I

„Het was deze week in mijn kleerkast 
Grote Verzoendag, Jom Kipoer. 
Alle kousen die gedurende lang tijd als weduwe of 
weduwnaar stilletjes in de kast hadden gelegen, 
kregen een partner. Voor sommige was het een 
blij weerzien na een lange scheiding, voor andere 
een gedwongen verbintenis, omdat ze voldoende 
gelijkenis met elkaar vertonen om aan kritische 
blikken te ontsnappen. Het was dus een moment 
van vreugde zoals dat meestal met een 
hereniging gaat.

Mijn viering begint nu wel laag bij de grond, bij de voeten, maar eigenlijk zou ik met jullie 
willen opklimmen tot de hoogste regionen, tot het mystieke, de echte, diepe vereniging die 
aan ons leven een gevoel van volheid en bestemming geeft. Een bijkomende vraag: gaat het 
in de mystiek om een vereniging, het innig worden met God, of om een hereniging, het 
terugvinden van een oorspronkelijke eenheid?“ Marcel Braekers 

nleiding tot de viering van de Zesde Paaszondag:

Aankondigingen

Werfverslag verbouwing Filosofenfontein 2013-2015

Werknaam: Filosofenfontein morgen
Duur van de werken: fase 1: sept 2013 – sept2015    
Volgende fase(n): onbepaalde duur
Bouwheer: Kerngroep  Onderaannemers: de reguliere werkgroepen van FF
Toezichthouder: Kerkberaad en Algemene Vergadering   
Veiligheidscoördinator: M. Braekers
Andere functies worden wisselend opgenomen: puinruimers, ontmijners, vloerders, 
beste stuurlui, stukadoors, inzegenaars, financierders, balkoniers Statler en Waldorf, ea…

Wat werd in de voorbije twee jaar gerealiseerd?
1.Versterking van de fundamenten van het gebouw
De verschillende visieteksten werden teruggebracht tot één basistekst.  De zoektocht van 
de voorbije jaren binnen Filosofenfontein naar de eigen identiteit en van de eigen 
opdracht in het ruimere kerklandschap werd erin verwerkt en uitgediept. De visietekst is 
het basisdocument dat dient als uitgangspunt én als toetssteen van de werking van onze 
gemeenschap. De verschillende werkgroepen kregen een duidelijker profiel door het 
opstellen van een  taakomschrijving.  Een organogram van het geheel geeft de brede 
waaier weer van de variatie aan werkzaamheden in groepen. De ledenlijsten van die 
groepen weerspiegelen hoe breed vertakt het engagement is onder de kapelgangers.
Het vastleggen van een “Intern reglement van de Feitelijke vereniging Fifo” geeft een 
totaalbeeld van het doel, de structuur en de leden van de kapelgemeenschap als 
organisatie.  Op zichzelf is dat geen spectaculair document maar het levert wel de 
noodzakelijke transparantie over de afspraken die een goede werking mogelijk maken.

2. Tastbare wissels op de toekomst
De oprichting van een Kerngroep heeft ervoor gezorgd dat er één cel is die de aansturing 
én de opvolging van het beleid coördineert.   Daardoor is de werkgroep Liturgie van deze 
coördinatie bevrijd is en kan die zich terug volledig concentreren op haar kerntaak.  
De versterking/verbreding van de financiële structuur werd gerealiseerd door de 
werkgroep financiën. Tot voor twee jaar was de gewone financiering van de werking een 
“éénmanszaak” (Marcel) enkel lichtjes ondersteund door de vrijwillige bijdragen in het 
zondagse mandje.  Nu is er een vaste financiële inbreng door ongeveer 45 gezinnen en 
draagt de gemeenschap structureel bij tot de bekostiging van de activiteiten van de 
kapelgemeenschap. 
Met het herleven van de halfjaarlijkse Nieuwsbrief, de verhoogde frequentie van mailings 
door de virtuele postbode en de invoering van het aperitiefberaad  is er meer continuïteit 
en diversifiëring gegroeid binnen de communicatie.   Dit is nodig opdat zoveel mogelijk 
kapelgangers mede-eigenaar zouden worden van het leven binnen onze gemeenschap.

To do's voor de volgende fase(n)
Het is de taak van de volgende ploeg binnen de Kerngroep om onafgewerkte taken op te 
nemen en te zorgen dat de vernieuwing niet stilvalt. Wat zeker aan de orde is, zijn de 
versterking van de externe communicatie en de zorg om gebouw en domein 
Filosofenfontein.
Een levende gemeenschap brengt bovendien als vanzelf nieuwe aandachtspunten aan de 
orde.

Jef Schoenaerts

Afdeling

 

Fonteinfeest: 26 september

Kerkberaad: 27 september

Lieddag: 8 november
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