
Speech TRACING GRACE   Fonteinfeest 23 oktober 2021 
Beste kapelgenoten, vrienden van Filosofenfontein, beste Raf, 

Zoals de meesten onder ons weten (ondermeer via de e-Bubbels), maakt onze 
kapelgemeenschap Filosofenfontein deel uit van de Space for Grace-projecten die 
van start gingen in 2021. We danken vooreerst het IPB voor de coördinatie en 
Porticus voor de sponsoring maar vooral danken we hen voor het vertrouwen in 
onze gemeenschap.  

Inhoudelijk  ligt in Filosofenfontein de focus  op VERKONDIGING in de breedste zin 
in het spoor van Dominicus. Ons project bouwt voort op deze Dominicaanse traditie 
en op de  bestaande werking gecentreerd rond de wekelijkse zondagsviering en 
het avondprogramma.  
De uitdaging voor ons huidig Space for Grace-project, getiteld ``Filosofenfontein 
Heverlee op nieuwe wegen’’, bestaat in de verdere verdieping en verbreding, 
zowel naar binnen toe in de gemeenschap als naar buiten toe. Acht trekkers zetten 
mee hun vleugels onder dit project en geven vertrouwen aan het welslagen ervan. 
Via een informatiebrief, een aansluitend kerkberaad en een online bevraging van 
de gemeenschap eind april kregen zes nieuwe initiatieven groen licht. Ik verwijs 
naar onze folder voor meer toelichting bij onze bestaande werking en onze nieuwe 
Space for Grace-initiatieven.  

Onze eerste activiteiten zijn intussen opgestart en staan open voor alle zinzoekers. 
We vieren ons geloof vooral in onze plaatselijke gemeenschap  maar maken ook 
deel uit van de universele kerkgemeenschap.  Vandaag in het bijzonder willen we 
ons symbolisch verbinden met de 17 andere Space for Grace-projecten die dit jaar 
van start gingen. Allen zijn we op zoek naar nieuwe innovatieve vormen van kerk-
zijn  waarmee we enerzijds onze eigen gemeenschap willen revitaliseren en 
anderzijds  willen we bruggen slaan naar zoekende mensen die geen aansluiting 
meer vinden met de traditionele vormen van kerk-zijn. 

Raf Lust (WELKOM, Raf) is vanuit het IPB aangesteld om deze projecten mee op te 
volgen in Vlaanderen en is hier vandaag aanwezig om deze projecten zoveel 
mogelijk te verbinden want geloven doe je niet alleen. We trekken 
dwarsverbindingen, ``Tracing Grace’’,  en vandaag willen we heel speciaal zo’n 
stroom van genade trekken dwars doorheen onze gemeenschap naar de andere 



gemeenschappen toe waarmee we een lerend netwerk vormen, een netwerk 
waarin we elkaar informeren maar vooral inspireren en steunen. We doen dit met 
een krachtig symbool: een touw! 

TOUW-CEREMONIE: Raf, we vertrouwen  jou dit touw toe als teken van onze 
kapelgemeenschap Filosofenfontein, en vragen jou  om ons symbolisch  te 
verbinden met alle andere Space for Grace-projecten in Vlaanderen en erbuiten, 
en op die manier de mazen van het Kerk-net in Vlaanderen te dichten. Via deze 
aansluiting  hopen we wegen aan te reiken naar onze gemeenschap, en  
vindplaatsen van vernieuwde spiritualiteit en zingeving, of symbolisch gezegd:  
``fonteinen voor zoekende mensen’’.   

Het lied Amazing Grace dat jullie zojuist hoorden wordt standaard gezongen tijdens  
elke Tracing Grace-ceremonie maar iedere gemeenschap doet het op zijn manier. 
We danken onze prachtige sopraan Lut Lemmens voor solozang en het dirigeren 
van de samenzang en Remi Peeters voor zijn begeleiding op accordéon.  

GESCHENK-CEREMONIE. Samenzang is één van de verbindende krachten in onze 
gemeenschap die ons helpt om ons geloof samen te vieren en te beleven.  Muziek 
raakt een mens van binnenuit.  Onze liederen ontvouwen de spirituele schoonheid 
van Filosofenfontein als poort tot zingeving. Dit willen we doorgeven aan jou, Raf,  
en aan het volgend project dat je bezoekt op jouw Tracing Grace-route. Als 
geschenk (2 exemplaren) geven we jou onze 2 liedboeken mee, inclusief een CD. 
Ze laten  ons rijk repertorium aan liederen horen, gezongen door ons koor,  met 
eigen geschreven teksten en op muziek gezet door leden van onze 
kapelgemeenschap, namelijk Kris Gelaude (tekst) en Arnout Malfliet  (muziek). 

Zo hopen we  mensen te bereiken die we anders niet bereiken en op die manier 
onze spiritualiteit te delen. Op dit fonteinfeest hopen we dan ook dat de 
verschillende kunstvormen die we hier aanbieden inspirerend mogen zijn  voor 
elkeen hier aanwezig en iets laten proeven van ons geloof dat alle verstand te 
boven gaat. Laat jullie daarom raken door de foto’s die Guido Rooseleer in de tuin 
tentoonstelt, de poëzie van Kris Gelaude, de concerten die jullie straks zullen horen, 
en de samenzang van onze gemeenschap maar vergeet vooral niet te genieten van 
het gezellig samenzijn en de kracht van onze verbinding intern en extern via onze 
zusterprojecten in Vlaanderen. Ik dank jullie voor jullie aandacht.  

 


