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Voorwoord 
Beste lezers, 

Precies één jaar geleden zijn we gestart met de e-Bubbels. De communicatie gebeurde eerst 
tweewekelijks en nadien maandelijks. Ondertussen werden reeds 16 nummers opgesteld met de 
medewerking van jullie en ook verspreid. Voor ons is het steeds een spannend proces om de 
inhoud voor een nummer samen te stellen. 

Deze maand kunnen we met volle teugen genieten van het mooie weer, de vele bloemen en - 
vooralsnog voorzichtig - van de versoepelingen. Juni is ook de rozenmaand, de rozen staan volop 
in bloei. Daarom kiezen we ook voor rozen op de voorpagina.  
In dit nummer vind je ‘Info van onze gemeenschap’ met de aankondiging van het 
avondprogramma, informatie over de heropstart van de vieringen in de kapel en ook omtrent de 
actie ‘A Vaccine for Everyone’.  
Dan volgt de rapportering over het Space for Grace-project. Je kan genieten van ‘De mijmeringen 
van kapelgangers’ en de speciale aandacht voor de vaders. We geven ook enkele muziek- en 
ritmiektips en de puzzelaars krijgen de oplossing van de Crypto-katholiek.  
Zoals elke maand verrast Frank ons prettig met zijn ‘Hoe zou het nog zijn met …?’. Verder nog een 
uitgebreid pakket ‘Informatie en interessante weetjes’.  
Langs onze wegen komen we nu uitzonderlijk veel klaprozen tegen. Die frêle, rode bloemen 
herinneren ons onlosmakelijk aan het gedicht van John McCrae ‘In Flanders Fields’ en daarmee 
willen we deze e-Bubbels afsluiten.  

Graag uw bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 4 juli naar info@filosofenfontein.be. 
Veel leesplezier, 

Marie-Josée en Jacqueline 

 

 

Info van de FF-gemeenschap 
Avondprogramma op dinsdag 22 juni 2021 om 20 uur 

door Jan Degraeuwe 

Op de volgende virtuele avondsessie van Filosofenfontein spreekt Ingrid Robeyns over ‘Grenzen 
aan consumptie, rijkdom en gebruik van ecologische hulpbronnen voor het goede en 
rechtvaardige leven’. 

Ingrid Robeyns is hoogleraar ‘Ethiek van Instituties’ aan de Faculteit der Geesteswetenschappen 
van de Universiteit Utrecht. Ze studeerde aan de KU Leuven en doctoreerde in Cambridge bij 
Amartya Sen. In haar academisch werk staat de ‘capability approach’ van Sen centraal; door 
menselijke mogelijkheden te ondersteunen ontstaat echte welvaart. In 2019 schreef ze ‘Rijkdom’ 
met als ondertitel ‘Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord?’ 

Armoede is een maatschappelijk probleem, maar extreme rijkdom is niet zo onschuldig als soms 
wordt gedacht. Geïnspireerd door Aristoteles en vele andere filosofen en economen, onderzoekt 
Ingrid Robeyns hoeveel ongelijkheid een maatschappij kan verdragen. Ze zoekt ook naar manieren 
om een gezonde en democratische maatschappij met respect voor de ecologie uit te bouwen. 

mailto:info@filosofenfontein.be
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U kan zich inschrijven door te klikken op deze link. Uw inschrijving wordt definitief na betaling, 
vóór 18 juni 2021, van 5 euro per persoon op rekening BE11 7340 3906 5848 van ‘FIFO Heverlee’ 
met vermelding van uw naam en ’22 juni 2021’. U ontvangt enkele dagen voor de lezing per mail 
de link om deel te nemen aan de online zoomsessie van 20 uur tot 22 uur. 

 

Heropstart van de vieringen in de kapel 

door Sabine Van Huffel namens de kerngroep en de Space for Grace-projectgroep 

Je hebt wellicht vernomen dat het overlegcomité binnen de regering beslist heeft dat vanaf nu 
opnieuw vieringen in gebedshuizen mogelijk zijn. Met de gehanteerde normen daarvoor zouden 
we de zondagsvieringen in de kapel onmiddellijk weer kunnen opstarten. 

De kerngroep - uitgebreid met de leden van de Space for Grace-projectgroep - heeft die 
mogelijkheid besproken en beslist dat we met het hernemen van de vieringen moeten wachten. 
Een precieze datum zal later meegedeeld worden maar het ziet ernaar uit dat het half augustus 
wordt. 

De praktische reden daarvoor is dat de werkzaamheden aan het orgel in hun eindfase zitten. Als 
ultieme einddatum werd 15 augustus afgesproken. De orgelbouwer heeft nog een paar weken tijd 
nodig om de laatste werken uit te voeren, waarna er zeker een poetsbeurt nodig is vooraleer de 
kapel open te stellen. Zoals steeds wegen de laatste loodjes het zwaarst. We hopen uiteraard dat 
het orgel vroeger afgewerkt zal zijn, maar kunnen dit niet voorspellen. Daarom verwachten we 
een heropstart van onze kapelvieringen pas vanaf 15 augustus. 

De beperkingen waaraan livevieringen moeten beantwoorden (afstand koor-volk, afstand 
onderling tussen de zangers, wijze van communiceren ...) zijn niet onoverkomelijk om terug te 
starten maar bemoeilijken wel dat we volop kunnen vieren zoals we dat zouden wensen. 

Kortom: de zoomvieringen lopen nog een tijdje door en we laten tijdig weten op welke zondag we 
de kapeldeuren weer openzetten voor een eerste liveviering. 

 

Project ‘A Vaccine for Everyone’ 

door Herman Wouters 

In vorige editie van de e-Bubbels hebben we onze plannen voor de actie ‘A Vaccine for Everyone’ 
toegelicht. Bedoeling van het project is dat er meer Covid-vaccins aangekocht kunnen worden 
voor minder rijke landen.  
Vooraleer echt te kunnen starten moest de Koning Boudewijnstichting eerst nog een procedure 
doorlopen om officieel door Gavi als een donororganisatie te worden erkend. Ondertussen lukte 
het ons om onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting de actie ‘A Vaccine for Everyone’ 
te starten. Er werd een rekening geopend om giften in te zamelen met de bedoeling extra vaccins 
te bekostigen voor financieel zwakkere landen. De Koning Boudewijnstichting nam hiervoor, op 
aanraden van het Kabinet van Ontwikkelingssamenwerking, contact met het wereldwijde  
COVAX-programma in Genève, dat speciaal voor dit doel werd opgericht.  

Het ingezamelde geld zal doorgestort worden naar dit vaccinatieprogramma en zorgt onmiddellijk 
voor extra vaccins elders in de wereld. Elke burger kan vanaf nu voor deze actie een bijdrage 
storten op dit fonds. We willen benadrukken dat ook kleinere giften erg welkom zijn: het aantal 
donoren is als signaal even belangrijk als het totale bedrag van deze actie!  
Een week na de start staat de teller al op € 9000! 

https://filosofenfontein.us12.list-manage.com/track/click?u=f935451117eea1634fab2d928&id=57cfd373d2&e=3a74ae70d0
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Draag bij aan het Covid-19 vaccinatieprogramma wereldwijd. 

Stort uw bijdrage op het rekeningnummer  
BE10 0000 0000 0404  

van Koning Boudewijnstichting 
met vermelding van de gestructureerde mededeling: 

 +++ 623/3640/20093 +++. 
 

 
Afbeelding: Ladis Athiogbe 

 

Internationaal wordt een vaccin aangekocht voor gemiddeld € 4,3. Met een gift van € 40 op de 
rekening van ‘A Vaccine for Everyone’ bij de Koning Boudewijnstichting zorgt u persoonlijk voor de 
vaccinatie tegen Covid-19 van 8 personen elders in de wereld. 
Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar waardoor u 45 % ervan recupereert via uw 
belastingaangifte. De Koning Boudewijnstichting bezorgt u hiervoor begin 2022 een fiscaal attest. 

Een deel van de impact van dit initiatief hangt af van de aandacht die we krijgen in de media. 
Daarom werd een bericht gestuurd naar de media (dagbladen, tijdschriften, TV en radio). De 
Standaard gaf al aan dat ze over dit initiatief een artikel(tje?) willen maken. 
Reacties van personen en organisaties die de actie ‘A Vaccine for Everyone’ ondersteunen kan je 
lezen op de home pagina van hun website (voldoende naar beneden scrollen): 
https://sites.google.com/view/avaccineforeveryone/home. 

 

 

Space for Grace-project 
‘Filosofenfontein Heverlee op NIEUWE WEGEN’:  
planning van onze eerste initiatieven 

door Sabine Van Huffel namens de Space for Grace-projectgroep  

Uit de onlinebevraging van onze gemeenschap in mei kregen we groen licht om onze 6 initiatieven 
op te starten. Onze trekkers schoten in actie en bestudeerden de talrijke suggesties en reflecties 
die ons werden toegestuurd. Intussen contacteerden sommige trekkers eveneens de leden die 
zich vrijwillig aanboden via de bevraging. Hier volgt een verslag van hun acties. 

https://sites.google.com/view/avaccineforeveryone/home
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1. Filosofenfontein als AGORA (trekker: Marcel) 
Met dit forum van dialoog en verdieping zijn we reeds van start gegaan op Pasen en enkele 
zondagen erna, alsook op Pinksteren. Na de zondagsviering wordt de kans geboden om in kleine 
groepjes van een zestal personen in gesprek te gaan om het thema van de viering verder uit te 
diepen, ervaringen te delen en/of de brug te leggen naar ons dagelijks leven.  

Deze activiteit willen we in de toekomst blijven aanbieden elke vierde zondag van de maand en 
op feestdagen: ofwel online zolang de zoomvieringen doorgaan, ofwel in een lokaal naast de kapel 
wanneer de vieringen daar plaatsvinden. Om deze gesprekken in goede banen te leiden, zullen 
vooraf een tweetal vragen ter overweging worden meegedeeld. 

Verdere uitbreidingen van dit initiatief (bv. een blog op de website en een forum rond de 
avondlezingen) zullen later uitgewerkt worden. 

2. Huis-, tuin- en wandelkerken (HTW-kerken) (trekker: Openkerkgroep) 
Binnen onze kapelgemeenschap bestaan er gelukkig veel verschillende initiatieven die ons kerk-
zijn vorm geven. We hebben de zondagsvieringen met het koor, de zoomvieringen, het 
avondprogramma, de groep van de wachters en de dragers, de Amnestywerking, het feestcomité, 
de meditatiegroep Ritmeren van het leven en de wereldgroep. De HTW is één van de jongste en 
minder bekende loten aan de stam. In de bevraging van het Space for Grace-project werd dit 
nieuw initiatief misschien net daarom eerder aarzelend bejegend. 

De groep ‘Openkerk’ denkt samen met veel kapelgangers dat deze nieuwe manier van kerkvormen 
een meerwaarde biedt. We zien het als een manier om vanuit gelovig perspectief samen het leven 
te delen en te vieren vanuit verschillende invalshoeken en zo dicht mogelijk bij het leven van elke 
dag. De groep wil de volgende weken het concept van de HTW minimaal omschrijven om er in de 
eerstvolgende e-Bubbels concreter over te communiceren. Ook de opstart en de frequentie ervan 
en de weg om eraan deel te nemen, zullen dan gemeld worden. 

Openkerkgroep  
(Lut Saelens, Ria Verschueren, Jef Van den Branden, Ria Vandoren en Jef Schoenaerts) 

3. Actualiteitscafé (trekker: Ides Nicaise) 
De eerste verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden: met een paar leden van de 
wereldgroep en met Bart Massart, voorzitter van het Wereldcafé. Daar zijn we alvast welkom op 
rustige momenten zoals de zaterdagvoormiddag. Binnen Filosofenfontein zoeken we naar een 
efficiënte maar flexibele samenwerking tussen het Actualiteitscafé en andere werkgroepen en 
initiatieven van Filosofenfontein (Wereldgroep, Welzijnszorg, Amnesty, Filosofisch café, Share,  
de OKAN-groep) zonder ‘fusie’ - dus eerder in een soort netwerk met ad hoc samenwerking 
naargelang van het thema.  

In de loop van juni zullen we met een ruimere groep geïnteresseerden het format verder op punt 
stellen, de samenwerkingen binnen en buiten Filosofenfontein inventariseren, en de eerste 
activiteit in het najaar plannen.  

4. Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving (trekker: Ides Nicaise) 
De huis-kunstenaars van Filosofenfontein zijn enthousiast behalve om te vergaderen (zo zijn echte 
kunstenaars!). De projectgroep zal dus plannen en ondersteunen, en voor elke activiteit 
rechtstreeks beroep doen op de nodige creatievelingen.  

We broeden op een feestelijke, bonte opening van het ‘nieuwe seizoen’ met veel volk, veel muziek 
en poëzie in en rond het Filosofenfonteingebouw, en misschien wel met een symbolische 
verbranding van onze mondmaskers? Om begrijpelijke redenen moeten we deze opening 
uitstellen tot het post-coronatijdperk. 
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5. Streaming van vieringen en activiteiten (trekker: Rik Nuytten) 
6. Website (trekker: Rik Nuytten) 
De projecten Streaming en Website zijn sterk met elkaar verbonden, en zullen waarschijnlijk de 
grootste hap uit het budget nemen. Tijdens de brainstorming hoe we dit het beste aanpakken 
blijkt dat wij in een leeftijdsgroep zitten die niet zo vertrouwd is met de verschillende nieuwe 
technologieën rond elektronische media. Daarom lanceren we volgende OPROEP. 

 

GEZOCHT 
Kinderen of kleinkinderen van leden in onze gemeenschap die graag hun creativiteit 
zouden willen uitproberen op deze projecten. Wij denken aan videotoepassingen, 
manieren om met sociale media om te gaan, frisse webpagina’s, enzovoort!  
Wij staan open voor suggesties! Liever geen jonge wijn in oude zakken  
(Lukas 5:36-39 / Mattheüs 9:16-17 / Markus 2:21-22). 
 

Stuur ons een berichtje met hun coördinaten via spaceforgrace@filosofenfontein.be. 
Dan zullen wij hen contacteren en geboeid luisteren naar hun creatieve ideeën. We kijken 
uit naar een leerrijke en enthousiaste samenwerking over generaties heen! 

 

Meer nieuws betreffende de verdere uitwerking van deze concrete initiatieven verschijnt in onze 
volgende e-Bubbels. 

 

 

Bron: https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201222_94886852  

mailto:spaceforgrace@filosofenfontein.be
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201222_94886852
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Mijmeringen van kapelgangers 
Ervaringen op zondag 30 mei 

door Rika Van Kersschaever 

De op één na laatste dag van mei, die ons zo lang de lentewarmte onthouden heeft … Zondag  
30 mei was het schitterend weer, als toetje op de ‘Vlaams–Brabantse Interlevensbeschouwelijke 
Ontmoeting’, een initiatief van verschillende organisaties in het Leuvense, waaronder 
Beweging.Net. 

‘Goed zorgen voor elkaar’ was de rode draad waarlangs op een 16-tal locaties 
vertegenwoordigers een gesprek aangingen over de rijkdom van hun religie of levensbeschouwing. 
Met allemaal kleurrijke paraplu’s gingen we op stap of fietsten we door Leuven en omstreken. 

 

Bij de verschillende moskeeën (Al Fath, Al Ishaan, Al Salam, International Muslim Student 
Association of Leuven), de Bahá’i en de Hindoegemeenschap, de English-speaking University 
Parish, Verenigde Protestantse Kerk, Anglicaanse gemeenschap, Vredeskerk Sint-Michiel, 
PARCUM, Kerk van J.C. van de Heiligen der Laatste Dagen, Pastorale zone ‘Leuven aan de Dijle’,  
KU Leuven Lifestance Network, HuisvandeMens en GrenzenbewegenLeuven, konden we een 
geanimeerd gesprek hebben met heel veel geëngageerde mensen. 

We hebben met ons groepje (te voet) niet alle locaties aangedaan, maar wat me het meest is 
bijgebleven, buiten de kleurrijke paraplu’s, is een ‘wij gevoel’. We zijn geen vreemden voor elkaar, 
niet ‘wij’ tegenover ‘zij’. We vinden elkaar en zoeken samen om ons streefdoel waar te maken: 
samen goed zorgen voor elkaar. Door open oog en oor te hebben voor elkaar willen we vrede 
scheppen in een harmonische relatie tussen individuen, gemeenschappen, natuur en cultuur, en 
een hoger wezen of een hoger principe, dat ons stuurt. 

Het was een helende ervaring. De afwezigen hadden (eens te meer) ongelijk. 
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De gebarsten emmer 

aangebracht door Jacqueline De bruyn 

Een waterdrager in India had twee grote emmers; elke emmer hing aan één kant van een juk dat 
hij over zijn schouders droeg. Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in 
perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het 
huis van de meester een volle portie water afleverde, was tegen die tijd de gebarsten emmer nog 
maar half vol. 

Dat ging zo twee volle jaren verder. De waterdrager leverde altijd maar anderhalve emmer water 
af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties 
omdat hij perfect voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. Maar de arme gebarsten 
emmer was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon 
presteren van wat je van hem had mogen verwachten. 

Nadat hij zich zo twee jaar lang als een mislukkeling had beschouwd begon hij op een dag bij de 
rivier tegen de waterdrager te praten. “Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou 
verontschuldigen.” “Waarom?” vroeg de waterdrager, “waarom ben je beschaamd?” 

“Omdat ik de laatste twee jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve portie water af te 
leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je 
meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning” 
antwoordde de emmer. 

De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebarsten emmer; hij wilde hem troosten en 
zei: “Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens goed letten op die 
prachtige bloemen aan de kant van de weg”. 

En inderdaad: toen ze de 
heuvel opliepen zag de 
gebarsten emmer de 
prachtige wilde bloemen 
langs de kant van de weg en 
dat bracht hem toch een 
beetje troost. Maar aan het 
einde van de reis voelde hij 
zich toch weer ongelukkig 
omdat de helft van het 
water weer was weggelopen 
en hij verontschuldigde zich 
opnieuw bij de waterdrager 
omdat hij weer gefaald had. 

De waterdrager bekeek de emmer en zei: "Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen 
groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van de andere emmer? Dat komt omdat 
ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb 
bloemzaadjes gestrooid aan jouw kant van de weg en elke keer als we terugkwamen van de rivier 
heb jij ze water gegeven. En zo heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken 
om de tafel van mijn meester mee te versieren”. 
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e-Kaarsje 
Wij willen een kaarsje branden  

− voor al de vaders, pleegvaders, adoptievaders en voor allen aan wie de 
zorg voor kinderen is toevertrouwd. 
Dat zij Gods liefde vertolken in het gewone en buitengewone van elke dag, 
dat zij de kinderen die God hen toevertrouwt, geduldig en liefdevol begeleiden op hun weg. 

− heel speciaal voor onze studerende jeugd.  
Zij hebben deze maand hun examens voor te bereiden en af te leggen en dat voor de derde 
keer in uitzonderlijke omstandigheden.  
Dat zij hiervoor voldoende kracht en inzet mogen hebben om zo hun studiejaar succesvol te 
beëindigen. 

 

Een ander woord voor Vader 

door Kris Gelaude 

Drie dingen 
die onvervangbaar zijn: 
vaders handen, 
vaders woorden, 
vaders waarborg 
dat hij achter jou staat. 

Bezig zijn met grootse dingen 
maar ook steentjes over water laten springen 
niemand doet het zoals hij. 
Vader is een kei. 

Uit ‘Voor wie woorden zoekt’ 

 

 



 

10 

 

Op e-pero bij … 
 

Muziektip 

aangebracht door Griet Vanden Berghe 

Wil je jouw muzikaal gevoel testen: dat kan op een korte, maar zeer ludieke manier, door mee te 
doen met Bobby McFerrin: 
https://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk 

En wil je deze muzikant die met zijn stem een instrument naspeelt, horen zingen, bekijk dan o.a.: 
https://www.youtube.com/watch?v=14LcvpXmb74 

 

 

De Crypto-katholiek: oplossing puzzel 12 mei 2021 

door Jan Hertogen en Marie-Josée Janssens 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk
https://www.youtube.com/watch?v=14LcvpXmb74
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Ritmiek met handen 

aangebracht door Jacqueline De bruyn 

Een fascinerend en oogstrelend samenspel van handen gecombineerd met bijpassende en 
genietbare muziek. Oordeel zelf maar via deze link naar de video.  
 

 

  

https://mcusercontent.com/f935451117eea1634fab2d928/files/1e7dd8c9-e782-fe42-edbe-f1b6b532951f/ritmiek_met_handen_video_21_03_23_.mp4
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Hoe zou het nog zijn met …  
de voorgangers? 
door Frank Cuypers (tekst); Frank & Marie-Josée & Jacqueline (fotocollage) 

Ik volg elk jaar met veel interesse de Koningin Elisabethwedstrijd. Ik geniet van de muziek maar 
ben ook geboeid door het hele opzet van de wedstrijd: de intense studie van een verplicht werk, 
het kader van een kapel, de stress bij de muzikanten tijdens het optreden, een erudiet 
kennerspubliek. 

Ik zag plots parallellen met de opdracht en het kader waarmee de voorgangers uit onze 
gemeenschap geconfronteerd worden tijdens de voorbereiding van een zondagsviering: een 
opgelegd werk of thema, intense studie, een kapel, stress, een erudiet kennerspubliek. 

De groep met voorgangers is een pijler van onze kapelgemeenschap en zij dragen bij tot wat 
Filosofenfontein zo uniek maakt. Iedere voorganger heeft zijn of haar eigen manier van 
voorbereiden en voorgaan. Sommigen verbinden het thema van de zondag met een voorbije reis, 
een boek of een film, een recent bezoek aan de Carrefour. De getuigenissen zijn telkens uit het 
leven gegrepen en spreken aan door hun authenticiteit. 

Persoonlijk breng ikzelf eerst een uitgebreide hoeveelheid materiaal samen; vieringen beschikbaar 
op het brede internet, teksten en duidingen uit de boeken uit de bibliotheek van Marcel ... Het is 
een boeiende studie op zich om vast te stellen hoever het materiaal uit de boeken van Marcel en 
de verwerking ervan in onze vieringen reeds op het internet verspreid zijn. 

De overgang van de vieringen in de kapel naar de zoomvieringen was voor de voorgangers een 
grote stap. De worsteling met de microfoon in de kapel (te hoog, te laag), werd plots de zoektocht 
naar de ‘mute’-knop op het computerscherm, het zoeken naar de juiste stand van de camera, en 
de zorg voor een geschikte achtergrond. Een kunstwerk of bloemen verdienen daarbij voorkeur 
boven een keukenkast. 

Gelukkig worden we ondersteund door een schitterende technische ploeg. In mijn fantasie zitten 
ze in een grote captatiewagen met indrukwekkende antennes van waaruit de beelden de wereld 
rondgestuurd kunnen worden. Of zouden ze eerder in een gammel busje zitten zoals videorefs in 
de voetbalcompetitie? Klaar om in te grijpen en de viering even te onderbreken en te herbekijken 
of een gebed moet worden overgedaan: was het al of niet over de lijn? 

Vieringen zijn op die manier echt teamwerk geworden, waarbij soms ook de voorgangers samen 
een viering voorbereiden. Zo mochten we op Pinksteren genieten van de viering voorbereid door 
een aantal vrouwen uit onze kapelgemeenschap. Hun prachtige viering werd met vuur gebracht. 
Wij mogen terecht fier zijn op onze ‘Fontein Flames’. 
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Met veel dank aan Marcel en al de voorgangers voor de 
prachtige vieringen die ze steeds met veel zorg voorbereiden.  
Dat verdient een groot applaus en een bloemetje!   
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Informatie en interessante weetjes 
‘En toen schiep God … een gelovige wetenschapper?’  
Hoe Kerk & Leven bijdroeg aan de schepping van een nieuw boek  
‘Alle verstand te boven’. 

door Sabine Van Huffel 

Op 17 juni 2021 wordt het boek ‘Alle verstand te boven’ (Art Media, Cees Dekker (Red.)) aan de 
media voorgesteld. In dit boek vertellen 20 wetenschappers uit Nederland en twee uit Vlaanderen 
niet alleen over hun leven en werk, maar vooral hoe hun geloof hen hierbij inspireert en inwerkt in 
hun dagdagelijkse activiteiten als academicus of wetenschapper. Cees Dekker is redacteur van het 
boek. 

Ikzelf ben één van die wetenschappers die Cees Dekker contacteerde. Hoe komt dit? Wel, zoals 
sommigen onder jullie zich misschien herinneren, verscheen op 19 augustus 2020 een kort 
interview van mij in Kerk & Leven in de rubriek ‘En toen schiep God ... een gelovige 
wetenschapper?’. Het werd ook opgenomen in onze e-Bubbels van 28 augustus 2020, pagina 9. 
Cees Dekker was één van de drie andere wetenschappers die door Kerk & Leven geïnterviewd was. 
Via dit blad kwam hij mijn verhaal op het spoor. Cees contacteerde me in september, ik stemde in 
en zo werd ik één van de twee Vlamingen met een apart verhaal in dit boek. De tweede Vlaming is 
wel iets bekender: Rik Torfs! 

Op de drempel van mijn emeritaat heb ik dit levensverhaal geschreven met als titel ‘Dromen doet 
leven’ waarin mijn geloof meer en meer de rode draad geworden is tot op vandaag. Ik nodig jullie 
uit dit boek te lezen (overal verkrijgbaar, online via bol.com, Ichthus of Standaard Boekhandel) en 
hoop vooral dat het jongeren mag inspireren om levenskeuzes te maken vanuit hun binnenkant. 

Voor meer details, klik op deze link. 

 

 

Titel Alle verstand te boven 

Auteur Dekker, Cees 

EAN 9789033802515 

Uitgever Ark Media 

Prijs € 24,99 

 

 

‘Alle verstand te boven’ is een boek van, over en door 22 wetenschappers die vertellen over hoe 
zij omgaan met de combinatie geloof en wetenschap. Een bundel onder redactie van Cees 
Dekker. 

Ruim twintig christelijke wetenschappers van naam en faam vertellen hun persoonlijke verhaal 
over hoe geloof en wetenschap vorm hebben gekregen in hun leven en werk. Open en integer 
schrijven ze over vragen die Cees Dekker aan hen stelde. Wat is hun geloofsgeschiedenis? Wat 
bracht hen tot de keuze voor een bepaalde studie? Leverde het studeren een worsteling met het 
geloof op of juist niet? Ervaren zij een spanning tussen geloven en weten? Stimuleert hun geloof 

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789033802515/dekker-cees/alle-verstand-te-boven/
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hun werk? Hoe zien zij hun geloof in relatie tot hun wetenschap? Is dit in de loop der tijd 
veranderd? 

Eerder verscheen het zeer succesvolle boek ‘Geleerd en gelovig’. Nu is het tijd voor een nieuw 
boek met verhalen van een nieuwe generatie wetenschappers, jong en oud, vrouwen en mannen 
uit allerlei vakgebieden (van antropologie tot astronomie) en uit een breed kerkelijk spectrum van 
rooms-katholiek tot evangelisch en van gereformeerd tot Russisch-orthodox. Dit boek is 
geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie geloof en wetenschap, wat zich hier 
laat lezen in de persoonlijke verhalen van deze wetenschappers. Daarnaast is het zeer geschikt 
voor christelijke studenten die aanlopen tegen vragen over de balans tussen geloof en wetenschap 
in hun leven en studie. 

De redactie werd gedaan door Cees Dekker (nanobiologie). Cees Dekker is universiteitshoogleraar 
aan de TU Delft. Na een studie natuur- en sterrenkunde specialiseerde hij zich in de 
nanotechnologie. Hij is evangelisch christen en redigeerde verschillende boeken op het gebied van 
geloof en wetenschap, zoals ‘Geleerd en gelovig’. Samen met Corien Oranje en Gijsbert van den 
Brink schreef hij ook het boek ‘Oer’. 

 

Still magazine op Radio 1 

aangebracht door Freddy de Baets, diaken te Scherpenheuvel 

Still is een magazine dat tweemaal per jaar verschijnt. Het 
wil inspireren met krachtige verhalen, raken met mooie 
beelden en illustraties en onderwerpen aansnijden rond 
verstilling, verbinding en engagement in onze 
maatschappij. Deze drie woorden die op de cover prijken, 
zijn niet lukraak gekozen. Ze vormen de drijfveer van de 
congregatie Broeders van Liefde, de stille kracht achter het 
bestaan van Still. De broeders engageren zich al sinds 1807 
om van de wereld een warmere plek te maken, verbonden 
met elkaar en met ruimte voor verstilling. Om hun 
boodschap over te brengen, creëerden ze Still. 

Op Hemelvaartdag 
vertelde Broeder Veron 
Raes, Regionale Overste 
van Broeders van Liefde, 

op Radio 1 over zichzelf én over Still, in het verbindende 
programma Bruggenbouwers. In een gesprek van twee uren met 
Annemie Peeters heeft hij het over wat hem inspireert, hoe hij 
naar de toekomst kijkt en waarom meer mensen Still zouden 
moeten lezen. 

Ken je Broeder Veron niet? Maak hier alvast kennis. 

Wil jij Still gratis cadeau doen? Dan kan dat door hier te klikken. 

Het radioprogramma, voorafgegaan door het nieuws van 13 mei 
2021, kan je beluisteren door te klikken op deze link. 

 

De Schaduw van de Kerselaar 

http://www.still-magazine.be/2021/05/07/wie-is-broeder-veron-raes/
http://www.still-magazine.be/doe-iemand-still-cadeau/
https://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/5560cdc8-2416-11eb-bd09-02b7b76bf47f/29919b7b-b3db-11eb-89f9-02b7b76bf47f/
http://www.still-magazine.be/doe-iemand-still-cadeau/
http://www.still-magazine.be/2021/05/07/wie-is-broeder-veron-raes/
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door Luk Bouckaert - (luk.bouckaert@kuleuven.be) 

Net als een mens vertelt elke boom zijn eigen verhaal. Zo de 
kerselaar in mijn tuin. Elk jaar in de vroege lente, ongeveer in de 
periode van de goede week, valt de ochtendzon op zo’n wijze op 
zijn ontluikende stam en takken dat zij op de houten wand achter de 
boom een schaduwfiguur van ‘Christus op het kruis’ projecteren. 
Het ‘wonder’ duurt twee tot drie weken, daarna is de stand van de 
zon te hoog of zijn er te veel bloesems ontloken. Uit deze ervaring is 
een dichtbundel gegroeid die ik aan mijn kerselaar heb opgedragen. 
De gedichten verbinden natuurmystiek met de bekende feesten van 
het kerkelijk jaar: de winterwende met Kerstmis, de lente met 
Pasen, de zomer met het vuur van Pinksteren en de herfst met 
Allerheiligen. Zowel in de natuurcyclus als in de christelijke 
feestdagen toont zich de wet van sterven en verrijzen als het 
grondpatroon van alle leven. In een inleidend essay Zoon van de 
Aarde exploreer ik de filosofische betekenis van een christelijke 
natuurmystiek.  

De natuur is meer dan een decor voor de biddende en contemplerende mens. Op geprivilegieerde 
ogenblikken bidt de natuur zelf in ons. Dat soort gebed dat ouder is dan ons rationeel bewustzijn, 
op het spoor komen is het opzet van het essay en de gedichten. 

Het boek is zopas verschenen bij Halewijn (winkelprijs € 14,95). 

 

 

Nieuwsbrief Amnesty International 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

Activisme kan de wereld verbeteren maar het vraagt ook volharding. Teleurstelling en bijtende 
onrechtvaardigheid delen vaak rake klappen uit. Maar elke gewetensgevangene die vrijkomt, elke 
onrechtvaardigheid die hersteld is, elke juiste maatregel die overheden nemen, voedt die 
veerkracht. 

Dankzij de steun van 10 miljoen supporters, kunnen we ook vandaag op de meest donkere plekken 
ter wereld licht schijnen, om de dreigende machteloosheid bij het nieuws te counteren: 

 

VN-MENSENRECHTENRAAD OPENT ONDERZOEK NAAR SCHENDINGEN IN ISRAËL EN DE BEZETTE 
PALESTIJNSE GEBIEDEN 

De VN-Mensenrechtenraad heeft gisteren ingestemd met het openen van een onderzoek naar het 
recente geweld in het Israëlisch-Palestijns conflict. Eén van Amnesty’s medewerkers in de bezette 
Palestijnse gebieden, Waed Abbas, getuigde bij de Mensenrechtenraad over haar hoop dat dit het 
begin kan zijn van het einde van de schendingen en systematische discriminatie waar Palestijnen 
dagelijks onder lijden, ‘de hoofdoorzaak van de cyclus van het geweld’, klinkt het vanuit Oost-
Jeruzalem. Lees meer. 

 

mailto:luk.bouckaert@kuleuven.be
https://www.amnesty-international.be/nieuws/vn-mensenrechtenraad-opent-onderzoek-naar-schendingen-in-israel-en-de-bezette-palestijnse-gebieden?utm_source=nieuwsbrief%20mei&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief
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GROTE ZORGEN OVER JOURNALIST RAMAN PRATASEVICH EN VRIENDIN SOFIA SAPEGA 

Hun verhaal klinkt als de plot van een thriller, maar niets is minder waar. Een overduidelijk neppe 
bommelding werd als excuus gebruikt om het vliegtuig waar Raman Pratasevich en zijn vriendin in 
zaten te laten landen in Belarus. 

De journalist voelde zich al lang niet meer veilig in Belarus, maar vloog toevallig over het land en 
werd daar zo uit de lucht geplukt. Ze zitten nu al dagen opgesloten. De recente ‘bekentenissen’ die 
Raman op tv deed, legde hij vrijwel zeker af onder druk. Zowel Pratasevich als Sapega lopen risico 
gefolterd en mishandeld te worden. 

Dit kunnen we niet laten gebeuren! Kom mee in actie: 

Roep Belarus op om Raman en Sofia vrij te laten. 

 

 

 

https://www.amnesty-international.be/roman?utm_source=nieuwsbrief%20mei&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief
https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=10241&qid=5239103
https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=10242&qid=5239103
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BELGIË LEGT MONDELING EXAMEN MENSENRECHTEN AF 

Hoe gaat het met de bescherming van mensenrechten in België? Die vraag stond centraal op 5 mei 
bij het ‘mondeling examen’ van België over onze nationale mensenrechtensituatie door andere 
VN-lidstaten. Amnesty nam actief deel aan de voorbereidingen en lichtte de ‘ondervragers’ in over 
prangende Belgische mensenrechtenkwesties. 

Ontdek Amnesty's aanbevelingen 

 

 

IN HET WERK VAN AMNESTY STAAN MENSEN CENTRAAL 

Doorheen ons mensenrechtenwerk loopt één rode draad: het individu. Mensen voor wie we actie 
voeren en activisten die opkomen voor de rechten van zichzelf en anderen - dat is het hart van 
onze beweging. Wat raakt er hen nauw aan het hart en welke boodschap hebben ze voor andere 
supporters? 

Bekijk hier hun boodschap 

 

 

https://www.amnesty-international.be/upr2021?utm_source=nieuwsbrief%20mei&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief
https://www.amnesty-international.be/mensen-achter-de-beweging?utm_source=nieuwsbrief%20mei&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief
https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=10244&qid=5239103
https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=10245&qid=5239103


 

19 

 

Inspiratiebrief House of Compassion 

door Karen Naessens (Begijnhofkerk Brussel) - aangebracht door Rika Van Kersschaever 

Hongerstaking in House of Compassion 

De Union des sans-papiers pour la régularisation is op 23 mei gestart met een hongerstaking in 
House of Compassion, de ULB en VUB. Deze beslissing namen ze na diepe ontgoocheling over het 
gebrek aan impact van hun acties tot nu toe. In een persbericht drukken ze ook hun teleurstelling 

uit over de soms giftige reacties waarmee ze geconfronteerd 
werden. Deze hongerstaking omschrijven ze als hun laatste 
daad van verzet. De actie geeft uitdrukking aan hun extreme 
radeloosheid en gevoel van uitzichtloosheid over hun situatie. 

Bij House of Compassion zijn we diep bedroefd om het lijden 
van de actievoerders en de politieke patstelling omtrent hun 
situatie. Bij eerdere hongerstakingen werd de 
Begijnhofparochie vaak gevraagd naar haar positie ten 
opzichte van hongerstakingen. Omwille van de potentiële 
gevolgen voor de gezondheid en het leven van de 
actievoerders hebben zij hier steeds op geantwoord geen 
voorstander te zijn van hongerstaking als politiek 
drukkingsmiddel, maar wél solidair te willen blijven met de 
actievoerders. Dat is ook de positie die House of Compassion 
nu inneemt: We zijn niet voor de hongerstaking, maar we zijn 
er wel. Achter de hartverscheurende keuze om over te gaan 
tot hongerstaking zit immers immens veel lijden. Deze mensen 

zijn, zoals alle mensen, het waard om gehoord te worden. 

U kan de mensen zonder papieren steunen door de open brief “We are Belgium too” mee te 
ondertekenen. 

 

Migrant Lives Matter 

Op 7 juni om 19. 00 uur organiseerden we ‘Migrant Lives Matter’, een Maandagavond van House 
of Compassion over de doden in de Middellandse Zee en de idee van open grenzen. We 
organiseerden deze avond in samenwerking met Pigment vzw, Pax Christi en Vriendschap zonder 
Grenzen.  

Auteur Naima Charkaoui, 
bekend van haar werk bij 
het Minder-hedenforum, 
kwam spreken over haar 
Open Grenzen Manifest. 
Charles Heller, mede-
oprichter van Watch the 
Med en co-voorzitter van 
Migreurop, lichtte ons 
vanuit Zwitserland in over 
de ‘strategische’ keuzes van 
EU-agentschap Frontex en 

de criminalisering van ngo's die reddingswerk doen in de Middellandse Zee. 

https://www.wearebelgiumtoo.be/nl/
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"We zijn er!" nog tot 17 juni 

De vernissage van de tentoonstelling "We zijn er!" van Mohammed Amine (16) was een succes. 
Dank aan allen die er bij waren. De expo toont foto’s en 
verhalen van vrouwen zonder papieren die protesteren in 
House of Compassion. Ze is nog steeds te bezichtigen in de 
traphal van De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel, tot 
en met 17 juni, elke dag van 9.00-17.00 uur. Een bezoekje aan 
de tentoonstelling is heel goed te combineren met de 
fototentoonstelling Re Set die momenteel eveneens in De 
Markten loopt. Wij willen De Markten nogmaals bedanken 

voor het bieden van ruimte voor deze tentoonstelling. Ook Machteld Van den Camp willen we 
bedanken voor de vertaling van de teksten naar het Nederlands, Jean-Claude De Blander voor het 
nalezen van de teksten en Sihame Jebari Serroukh voor het grafische werk. 

 

Inspirerende woorden van Kardinaal Jozef De Kesel 

Bekijk hier een inspirerend interview met Kardinaal Jozef De Kesel, naar aanleiding van zijn nieuwe 
boek ‘Geloof en godsdienst in een seculiere cultuur’: 
"De ware opdracht van de Kerk is niet de christianisering van de wereld maar meewerken aan het 
heil van de wereld. Hierin is de Heilige Geest aan het werk en zijn werking strekt zich uit tot ver 
over de grenzen van de Kerk. In dat besef ligt onze grote vreugde.” 

 

Vredesmanifestatie voor Palestina in Leuven 

 

https://kerknet.us4.list-manage.com/track/click?u=00667092a7cf93b3bb933eed0&id=dc4bc57674&e=544b8f8c3a
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En tot slot 

 

In Flanders Fields 

door John McCrae 

In Flanders fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row, 
That mark our place; and in the sky 
The larks, still bravely singing, fly 
Scarce heard amid the guns below. 
 
 
We are the Dead. Short days ago 
We lived, felt dawn, saw sunset glow, 
Loved, and were loved, and now we lie 
In Flanders fields. 
 
 
Take up our quarrel with the foe: 
To you from failing hands we throw 
The torch; be yours to hold it high. 
If ye break faith with us who die 
We shall not sleep, though poppies grow 
In Flanders fields. 

 
 
 
In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen 
tussen de kruisen, rij aan rij, 
die onze plek aangeven; en in de lucht 
vliegen leeuweriken, nog steeds dapper 
zingend ook al hoor je ze nauwelijks te 
midden van het kanongebulder aan de grond. 
 
Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden 
leefden we nog, voelden de dauw, zagen de 
zon ondergaan, 
beminden, en werden bemind, en nu liggen 
we in Vlaanderens velden. 
 
Neem ons gevecht met de vijand weer op: 
tot u gooien wij, met falende hand  
de toorts; aan u om haar hoog te houden. 
Als gij breekt met ons die sterven 
zullen wij niet slapen, ook al bloeien de 
klaprozen in Vlaanderens velden. 

 

 

Foto: Marie-Josée Janssens 


