
 
 

 

   

De wereldgroep 

Onze gemeenschap wil zout in het deeg zijn, 
door engagement op verschillende domeinen 
aan te moedigen en te ondersteunen. We schrij-
ven voor Amnesty; we organiseren publieke 
actualiteitscafés rond belangrijke maatschappe-
lijke thema’s. We steunen projecten en campag-
nes tegen armoede en ontmenselijking dichtbij 
en op wereldschaal. 
 

Het leerhuis en de 
meditatiegroep 
 

 

 

Het leerhuis wil ons geloof 
inhoudelijk onderbouwen en 
voeden door ons te verdiepen 
in de bronnen ervan. De Bijbel 
staat daarbij voorop. We doen 
dat via input vanuit lectuur of 
vanuit een expert én even 
belangrijk via uitwisseling tus-
sen de deelnemers. 
 
 

 
Wie samen met anderen wil mediteren, kan 
aansluiten bij de meditatiegroep van de Univer-
sitaire Parochie. 
 

 
 
Naast deze groepen zijn er 
nog andere werkgroepen 
actief. Meer info daarover en 
over onze activiteiten is te 
vinden op onze website: 
www.filosofenfontein.be 
 

 
 
 
 

 

 

Visie 

Filosofenfontein is een Dominicaans geïnspi-
reerde, open en gastvrije gemeenschap van 
zoekende en geëngageerde mensen. 
 

De zondagsvieringen 

Onze wekelijkse eucharistieviering op zondag-
ochtend om 10.30 uur is voor ons een 
belangrijke kracht- en inspiratiebron. We vieren 
op een eigentijdse wijze en doen dit met respect 
voor de Bijbelse traditie, vanuit een spiritualiteit 
die groeit van onderuit, en met inzet voor een 
rechtvaardige, duurzame en liefdevolle wereld. 
Een twaalftal vrouwen en mannen uit de 
gemeenschap gaan voor in tandem met pater 
Marcel Braekers. In de vieringen gaat bijzondere 
aandacht naar de woorddienst: we lezen de 
Bijbel door een eigentijdse exegetische bril. 
Extra zorg gaat ook naar muziek en samenzang, 
begeleid door ons koor. 
Filosofenfontein heeft naast 
liederen van Oosterhuis en 
anderen een rijk repertorium van 
eigen meerstemmige liederen 
geschreven door dichteres Kris 
Gelaude en op muziek gezet door 
Arnout Malfliet. Het vernieuwde 
orgel voert je mee in de samen-
zang 
 

 
 

 

Het avondprogramma 

Dit programma exploreert een brede waaier aan 
domeinen als mogelijke vindplaatsen van spiri-
tualiteit: schoonheid, mystiek, de concrete maat-
schappelijke realiteit, ethiek, ons lichaam als 
bron van wijsheid … 

Het zijn ‘fonteinen voor zoekende mensen’. 
Experten belichten deze thema’s waarbij nadien 
de mogelijkheid geboden wordt tot vragen en 
discussie. 
 

Programma voor 2023 

Stephan van Erp 
‘Nieuwe kansen voor de kerk, Edward 
Schillebeeckx over secularisatie en het 
religieuze leven’ 
 

Luk Vanlanduyt 
‘Jongvolwassenen en levensbeschouwing’ 
 

Dirk De Schutter 
‘Poëzie’ 
 

Stephan Claes 
‘Geestelijke gezondheid en spiritualiteit’ 
 

De juiste data en meer informatie over de 
lezingen zijn te vinden op de website. 
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Met het Space for Grace-project willen we nieu-
we bronnen en vormen van geloofsbeleving 
aanboren en zo groeien naar een nieuwe visie 
op kerk-zijn.  
We exploreren hoe we een vitale en geënga-
geerde kerk kunnen zijn middenin een gesecula-
riseerde samenleving.  
Inhoudelijk ligt onze focus op verkondiging in de 
breedste zin, in het spoor van Dominicus, en op 
het verdiepen en verbreden van bestaande 
initiatieven, zowel naar binnen toe in de 
gemeenschap als naar buiten toe.  
Dat vertaalt zich in meerdere projecten: 
 

Actualiteitscafé 

Wij willen in dialoog gaan met gelovigen en 
andersdenkenden over de grote uitdagingen van 
deze tijd en die toetsen aan christelijke 
grondwaarden op een manier die mensen kan 
aanspreken: migratie en vluchtelingen, klimaat, 
duurzaamheid, zorg voor ouderen, euthanasie, 
vermogensbelasting …  
Vanuit goed uitgediepte en toegelichte infor-
matie wisselen we van gedachten met de 
aanwezigen. Die samenkomsten gaan door in 
het Wereldcafé in Leuven. Het programma is te 
vinden op onze website. 

Agora 

Tijdens de agorabijeenkomsten diepen we in 
onderling gesprek verder de thema’s uit die aan 
bod komen in de zondagsvieringen en in ons 
avondprogramma.  
Ook onze website biedt ruimte voor uitwisseling 
omtrent spiritualiteit, geloof en maatschappelijke 
problemen. 
 

Huiskerken 

Huiskerken zijn een nieuwe vorm van kerk-zijn, 
dichter bij het gewone leven en geïnspireerd op 
de samenkomsten van de eerste christenen. 
We komen in kleine groepen maandelijks bijeen. 
Een gastheer/-vrouw die de groep thuis 
ontvangt, zoekt een (Bijbel) tekst of thema 
waarbij iedereen een inbreng kan hebben: 
bedenkingen bij de tekst, getuigenissen, sug-
gesties voor een gebed, lied, muziek, een 
gedicht, een ritueel ... We vieren het leven met 
zijn zegeningen en uitdagingen door het samen 
delen van brood en wijn. 
Naast bijeenkomsten thuis organiseren we ook 
wandelkerken rond een (Bijbels) thema. Naast 
het aangebrachte thema functioneert daar de 
natuur mee als inspiratiebron voor onze 
gesprekken. 
 

Streaming van de zondags-
vieringen en andere activiteiten 

We werken aan een plan om mensen die door 
afstand of fysieke beperkingen niet naar 
vieringen of activiteiten kunnen komen, langs 
digitale weg te betrekken. Dat willen we 
realiseren met een aangepaste audiovisuele 
uitrusting.  

Spiritualiteit via kunst- en 
cultuurbeleving 

Filosofenfontein is ook een plaats om te 
genieten: van de natuur, van muziek, van de 
artistieke talenten en kunst/kennis van 
bezoekers. Het gaat niet om kunst en cultuur als 
consumptie of recreatie-activiteit, maar om een 
diversiteit van ingangen voor spiritualiteit: 
muziek, film, lees-clubs ... aansluitend bij het 
avondprogramma. 
We willen komen tot een actieve beleving van 
cultuur, met mensen uit de gemeenschap en 
andere geïnteresseerden, een beleving die ook 
onze onderlinge verbondenheid kan versterken. 
 

Website 

We werken met een vernieuwde, aantrekkelijke 
website die meer interactie mogelijk maakt en 
initiatieven gebruiksvriendelijk ondersteunt. Zo 
willen we de weg openen naar een ruimere 
bekendheid en naar nieuwe doelgroepen. Nu 
reeds telt onze website meer dan 800 bezoekers 
per week. 
Daarnaast willen we ook op andere sociale 
media werken aan een betere communicatie en 
sterkere verbondenheid.  

 
 
 
 
 

 

 

Meer info 

www.filosofenfontein.be 
www.spaceforgrace.be 

 

 
 


