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Voorwoord 
Beste lezers, 

Een nieuwe zomer, een nieuw begin van de live eucharistievieringen! 
In dit dik vakantienummer verneemt u meer over de vieringen, over een grondige poetsbeurt van 
onze kapel nu het orgel af is en over het Space for Grace-project met speciale aandacht voor de 
start van de Huis-, tuin- en wandelkerken. 
Daniëlle Auwaerts mijmert in een eerste deel van een vervolgtekst over ‘Herinneringen aan 45 jaar 
Filosofenfontein’. 
Ook ons e-Kaarsje staat in het teken van de vakantie en in de e-Pero is er opnieuw plaats voor een 
lach, enkele belangrijke mededelingen en wat denkplezier. 
De onderwerpen in de reeks ‘Hoe zou het nog zijn met …?’ geraken stilaan uitgeput en de Geest 
heeft laten weten dat het eventjes genoeg is geweest. Geniet des te meer van het laatste cursiefje 
met heel veel dank aan Frank Cuypers. 
Een uitgebreide rubriek ‘Informatie en interessante weetjes’ met o.a. een uitnodiging om mee te 
werken aan een film en het ondertekenen van het Europees burgerinitiatief voor het toegankelijk 
maken van Covid-19-vaccins en -behandelingen voor iedereen. Verder kan je ook een schrijven 
lezen van Amnesty International, Welzijnswerk en Pax Christi. 
En tot slot een gebed van Abbé Pierre: ‘Je continuerai à croire’. 

De e-Bubbels nemen geen vakantie. Graag uw bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 
1 augustus naar info@filosofenfontein.be. 

Veel lees-, kijk- en puzzelplezier, 

Marie-Josée en Jacqueline 

 

 

Info van de FF-gemeenschap 
Einde zoomvieringen 

namens de kerngroep 

Op zondag 27 juni hebben we de laatste zoomviering gehad. Vele mensen, zelfs van ver buiten 
Heverlee, namen deel aan onze zoomvieringen. Ze hebben die vieringen echt gewaardeerd zoals 
blijkt uit volgende getuigenissen van enkele deelnemers:  
“Hartelijk dank voor de deugddoende en inspirerende vieringen. Ik heb genoten van de woorden 
'geladen met kracht', de sprekende beelden, de sfeervolle muziek, de getuigenissen van een 

'Levende'... (en jullie humor voor en na de vieringen       …). Ik zal het missen, maar dankzij het 
archief kan ik met jullie levend-water-gevende fontein verbonden blijven. Het ga jullie goed.” 

“Hartelijk dank voor zoveel dat jullie mogelijk maakte, ik voel een grote verbondenheid.” 

“Dank voor het voorbereidend werk van wie deze zoomvieringen tot een mooi en inspirerend 
moment maakten.” 

We willen de voorgangers en de technische ploeg nog eens van harte bedanken voor hun inzet 
zowel bij de voorbereiding van die vieringen als tijdens de zoomvieringen zelf. 

mailto:info@filosofenfontein.be
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Live eucharistievieringen 

namens de kerngroep 

Vanaf 3 juli gaan onze live eucharistievieringen door in de kerk van de Jezuïeten te Heverlee op 
zaterdagavond om 18u. Dit werd jullie reeds meegedeeld via een rondschrijven per mail en via de 
website. 

Om die vieringen volgens de corona-richtlijnen te laten doorgaan, hebben we nog vrijwilligers 
(stewards en opruimers) nodig.  

Taken steward: (best rond 17u30, ten laatste 17u40 in de kerk zijn) 

• De zangbundels klaarleggen op stoelen met respect van de afstandsregels. Heel belangrijk 
daarbij is dat de speciale stoelen in de kerk NIET mogen gebruikt worden. Die zijn voor 
bepaalde paters. Dat zijn de stoelen die er hoger uitzien met 2 armleuningen en die anders zijn 
dan de normale stoelen. Alle zangbundels staan op het rek in het lokaal rechts van de ingang 
van de kerk. 

• Gel klaarzetten aan de ingang en ook het mandje niet vergeten. Best 2 mandjes klaarzetten, 
één aan elke kant. 

• Erop letten dat de mensen tijdens de viering hun masker correct dragen. 

• Uitdrukkelijk vragen dat de kerkgangers op het einde van de viering hun zangbundel laten 
liggen op hun stoel. Dan weten de opruimers welke stoelen ze al dan niet moeten ontsmetten. 
Dat spaart werk uit. 

• Gelieve de stoelen op rij 2,4 en 6 NIET te draaien want die rijen willen de paters onbezet laten. 

Taken opruimer: 

• De gebruikte stoelen ontsmetten met ontsmettingsmiddel keukenrol (er is genoeg voorraad in 
het lokaal rechts van de ingang). 

• De zangbundels opbergen in de bakken en de bakken terugzetten op het rek aan de deur in het 
lokaal rechts van de inkom van de kerk. 

We voorzien telkens 2 stewards en 2 opruimers per viering. Daarom zoeken we nog minstens 1 
steward en 1 opruimer voor al de volgende zaterdagen in juli en augustus. Maar voor 21 en 28 
augustus zoeken we nog telkens 1 steward en 2 opruimers voor die taken. 

Vele handen maken licht werk! Graag u aanmelden via een e-mail naar info@filosofenfontein.be 
met vermelding van de datum van de viering(en) en de taak (steward of opruimer). 

Met dank voor uw medewerking. 

 

Project ‘A Vaccine for Everyone’ 

aangebracht door Sabine Van Huffel 

In het parochieblad van 30 juni 2021 staat op bladzijde 1 en 3 een warme oproep om te storten 
voor het COVAX programma waarin Herman Wouters als contactpersoon wordt vermeld en 
waarin ook de banner van Filosofenfontein is opgenomen. 
 

Grondige poetsbeurt van onze kapel 

Meer info daarover in ‘Poetsen van de kapel - warme oproep’ bij de rubriek ‘e-Pero’. 

  

mailto:info@filosofenfontein.be
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Space for Grace-project 
‘Filosofenfontein Heverlee op NIEUWE WEGEN’ 
eerste online Learning Community sessie en Clusterbijeenkomst 

door Sabine Van Huffel namens de Space for Grace-projectgroep  

De voorbije maand stonden drie activiteiten met de Space for Grace-community op de agenda: 

1. Op zaterdagmorgen 19 juni 9u30-12u vond de eerste Learning Community sessie plaats. 
Dat was een gezamenlijke online-sessie voor alle projecten die goedgekeurd werden eind 2020 en 
vertegenwoordigd door 2 à 3 medewerkers. Na een korte inleiding rond het opzet van deze sessies 
en de visie van M. Sellmann, zoals beschreven in zijn boek ‘De parochie van de toekomst’ (zie 
enkele interessante hulpmiddelen uit dat boek op de SfG-website in de rubriek Impulsen 
onderweg), werden we ingedeeld in afzonderlijke kamers (breakout-rooms). 

• In deel 1 maakten we kennis met een achttal andere projecten (stand van zaken, eerste 
activiteiten, vragen) en wisselden we ervaringen uit rond 3 uitdagingen uit Selmann’s boek: 
Participatie (inbreng), Articulatie (geloofsuitwisseling) en Innovatie (nieuwe initiatieven). 

• In deel 2 werden we ingelicht rond het integriteitsbeleid van Porticus, onze geldschieter.  
Op vraag van deze familie wordt van elk project verwacht een beleid ter preventie van 
misbruik en grensoverschrijdend gedrag te ontwikkelen, te bespreken en vorm te geven 
binnen hun eigen kringen. Meer specifiek werden richtlijnen besproken die deel uitmaken van 
de gedragscode (voor wie in de kerk werkt). Elk SfG-project moet die code onder ogen zien, 
daarover in gesprek gaan, regels van omgang uitvaardigen en daarover schriftelijk rapporteren. 

2. Op dinsdagavond 29 juni 19u30-21u30 vond een eerste Clusterbijeenkomst online plaats. 
Ons project is ingedeeld in een cluster rond kunstbeleving in de ruime zin onder begeleiding van 
professor Annemie Dillen (Academisch Centrum Praktische Theologie, KU Leuven). We maakten 
kennis met de drie andere projecten in onze cluster: 

• Sint-Servaas in Grimbergen (Erediensten virtueel ontsluiten): dit project wil op virtuele manier 
(met groot scherm, streaming, professionele ondersteuning en medewerkers) 7 kerken in 
Grimbergen verbinden om een levende geloofsgemeenschap tot stand te brengen. Ook 
woonzorgcentra (WZC) worden betrokken om voldoende aandacht te schenken aan onze 
ouderen en hun beleving. Momenteel loopt een pilootproject in een WZC. 

• Onze Lieve Vrouw over de Dijle in Mechelen (Raak aan en laat je raken): dit project werkt rond 
eilanden in de kerk om de beleving van het geloof via kunst en symboliek te accentueren. Een 
eerste eiland is het altaar, de centrale plaats van het vieren, waarin bepaalde nieuwe accenten 
zijn uitgewerkt (vismotief, letters), inclusief een nieuwe kazuifel voor de priester. Een tweede 
eiland rond het groeien (doopsel en vormsel staan hier centraal) met een regenboog als 
verbinding tussen hemel en aarde is in voorbereiding. Er wordt samengewerkt met 
kunstenaars. 

• Doopproject Sint-Andreaskerk in Gent: dit project is een samenwerking met de orthodoxe 
parochie, de katholieke parochie en het bisdom Gent met als doel de doopspiritualiteit te 
herontdekken. Zij werken het project uit aan de hand van fresco’s in de kapel, de traditie van 
waaruit ze ontstaan zijn, in oecumenische context. Een fresco is catechese op de muren: hoe 
kunnen we de bezoeker hier bezielen? De focus ligt op herbeleving van de doop: een brochure 

https://www.spaceforgrace.be/over-space-for-grace/impulsen-onderweg
https://www.spaceforgrace.be/over-space-for-grace/impulsen-onderweg
https://www.spaceforgrace.be/over-space-for-grace/projecten/virtuele-ontsluiting-van-vieringen-vanuit-st-servaasbasiliek-grimbergen
https://www.spaceforgrace.be/over-space-for-grace/projecten/raak-aan-en-wordt-geraakt
https://www.spaceforgrace.be/over-space-for-grace/projecten/doopkapel-holy-corner-gent
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en website die de mensen visueel kunnen aanspreken zijn in voorbereiding. Het doel is alle 
gedoopten in het bisdom te bereiken. 

3. Op donderdag 1 juli werden we uitgenodigd op een informatiesessie rond het initiatief 
‘Tracing Grace’. 

Tracing Grace is een verbindend traject waarbij de coördinator Raf Lust per fiets een aantal SfG-
projecten bezoekt en verbindt met elkaar. Tevens wordt er gestreefd naar veel media-aandacht 
(pers, TV ...) om de projecten voldoende in de kijker te plaatsen. Na een eerste reeks bezoeken in 
het voorjaar tussen Hemelvaart en Pinksteren, Tracing Grace 1.0 genoemd, is het nu tijd om een 
tweede reeks te plannen in de week van 14 tot 20 september. Een bezoek aan Filosofenfontein en 
onze initiatieven midden die week is niet haalbaar voor ons. Een nieuwe datum voor dat bezoek 
wordt momenteel gezocht. 
 
Intussen werken onze trekkers volop aan de uitwerking van de zes goedgekeurde initiatieven voor 
ons SfG-project Filosofenfontein op nieuwe wegen. Zie onder meer de opstart van een eerste huis- 
en tuinkerk hieronder. 

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

 
 

Start van het SfG-initiatief: Huis-, tuin- en wandelkerken 

door Lut Saelens 

Huis-, tuin- en wandelkerken (HTW-kerken) zijn een manier om samen ons geloof te beleven en te 
vieren die zoveel mogelijk geënt is op ons dagelijkse leven. Ons leven met voorspoed en 
tegenspoed, met uitdagingen en vragen, met momenten die we samen met anderen willen delen. 
We vertrekken vanuit een thema dat leeft onder de mensen en een (bijbel)tekst relevant voor het 
thema. Het aantal deelnemers is beperkt en de plaats van het gebeuren is het huis of de tuin van 
de gastheer/-vrouw of van één van de deelnemers of - indien dit niet kan - toch een eerder 
‘huiselijke’ omgeving. 

Door de kleinschaligheid en het meer intiem karakter van het gebeuren kan men gemakkelijker 
komen tot echte uitwisseling en kan de viering meer aansluiten bij de leefwereld van de 
deelnemers. De gastheer/-vrouw functioneert als de regisseur, kiest - eventueel in overleg met de 
groep - een thema voor de viering en een relevante basistekst. De rol van gastheer/-vrouw is in 
principe een wisselende rol. Ook de plaats van het gebeuren wisselt. De kwaliteit van de viering 
wordt mee bepaald door de inbreng van de deelnemers: een ervaring die verband houdt met het 
thema en die men wil delen, persoonlijke bedenkingen of vragen, een gepast gebed of lied, een 
gedicht of afbeelding, een ritueel of symbool … Wanneer de deelnemers dat zien zitten kan 
eventueel ook samen worden gegeten. 

HTW-kerken zijn vieringen van het leven in al zijn aspecten. Bij wandelkerken is de natuur de 
plaats van het gebeuren en zijn we een beetje als pelgrims onderweg. Ook hier wordt gewerkt 
vanuit een thema waaraan dan bij het begin, tijdens, of op het einde van de wandeling een lied, 
gebed, ritueel of een andere activiteit wordt gekoppeld. 

Tijdens de lockdown hebben een aantal HTW-vieringen plaatsgehad. Het waren pogingen die 
verschilden volgens wie het gebeuren organiseerde. We hadden het gevoel dat dit soort vieringen 
een specifieke toegevoegde waarde hadden en dachten dat het zinvol was om dergelijke 
kleinschalige vieringen verder een kans te geven. Ook omwille van onze overtuiging dat ze een 

https://www.spaceforgrace.be/blog-tracing-grace
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waardevolle vorm van geloofsbeleving en -uitwisseling kunnen vormen. We beschouwen ze niet 
als een alternatief voor de zondagsvieringen of voor activiteiten van andere werkgroepen.  

We zijn van plan om in de toekomst op maandelijkse basis dergelijke bijeenkomsten te 
organiseren. Mogelijk geïnteresseerden melden zich vooraf aan en worden uitgenodigd om in de 
lijn met het voorgestelde thema een voor hen betekenisvolle bijdrage te leveren zoals hoger reeds 
vermeld. Op het einde van elke bijeenkomst wordt met de aanwezigen besproken hoe we verder 
gaan: met hetzelfde thema, dezelfde groep, een nieuw thema of eventueel een anders 
samengestelde groep. Er wordt ook besproken wie de volgende gastheer/-vrouw is. 

Een eerste HTW-viering gaat door op woensdag 28 juli 2021 om 19 u bij Sabine Van Huffel, 
Herendreef 9, Heverlee. Lut Saelens is de eerste gastvrouw. Het thema van de viering is HOOP. 
De gekozen tekst is uit Jesaja 40,31: 

“Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 
hij loopt, maar wordt niet moe, 
hij rent, maar raakt niet uitgeput.” 

Geïnteresseerden schrijven zich tijdig in per mail of telefoon bij Lut Saelens. 
lutsaelens@telenet.be, GSM: 0477 28 26 49 en vermelden ook wat zij willen aanbrengen in die 
viering. 

 
 
 

 
Brecht Vandenbroucke - De Standaard 

mailto:lutsaelens@telenet.be
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Mijmeringen van kapelgangers 
Herinneringen aan 45 jaar Filosofenfontein (deel 1) 

door Daniëlle Auwaerts met getuigenissen van Mark Butaye en Johan Baert 

45 jaar geleden, na de geboorte van onze dochter Gerlinde en de verhuis naar onze nieuwe 
woonst in 1976 maakten we voor het eerst kennis met Filosofenfontein. Toen ik aan deze tekst 
begon, dacht ik dat we gewoon geluk gehad hadden en toevallig in een zinvolle gemeenschap 
terechtgekomen waren. Een tijdje later, na een antwoord van pater Mark Butaye en Johan Baert 
op enkele van mijn vragen, was ik aangenaam verrast en vielen de puzzelstukjes in elkaar. 

In datzelfde jaar 1976, enkele maanden vóór onze deelname was er op Filosofenfontein ook één 
en ander veranderd door de komst van ‘vier nieuwe paters dominicanen’. In hun lange brieven van 
11 juni en 18 juni doen Mark en Johan die geschiedenis uit de doeken. Op de volgende bladzijden 
vernemen we alles over deze vernieuwing. 

Ons eigen Heverleese avontuur begon echter vijf jaar eerder. Na onze terugkeer uit Noord-
Amerika in 1971 woonden we - zoals veel pas afgestudeerde koppels, die het geluk hadden werk 
te vinden in het Leuvense - op een appartement in de Celestijnenlaan te Heverlee op de zevende 
verdieping met uitzicht op een groot aardbeienveld: zo behielden we nog iets van het weidse 
continent. Vele jaren later werd dat veld een sociale woonwijk. 

Ons leven zat vol grootse dromen. Vik had massa’s materiaal over zijn auteur Malcolm Lowry 
meegebracht uit Vancouver (Canada) en slaagde erin die op vrij korte tijd te verwerken tot een 
doctoraat. In de laatste fase ervan in 1973 werd Maarten geboren en drie jaar later kreeg hij een 
zusje Gerlinde. 

We hadden nog meer ambities, we kochten een perceel grond in de toenmalige Fonteinstraat, (zo 
goed passend bij ‘Filosofenfontein’) die jammer genoeg later de meer prozaïsche naam kreeg: 
Oud-Heverleestraat. We ijverden nog om de vroegere naam te mogen behouden, maar er waren 
drie Fonteinstraten in Leuven, dus die met de meeste inwoners kreeg de naam, dat was in het 
centrum van Leuven. 

Vanuit de Celestijnenlaan gingen we elke zondag naar de mis in Don Bosco in Kessel-Lo (bij Modest 
en Marcel) omdat we gehoord hadden dat de eredienst daar zo modern en zinvol was. Dat was 
inderdaad zo. Vik heeft er zelfs enkele keren gepreekt en er was ook een kindernevendienst, waar 
onze kleine Maarten graag naartoe ging. 

In de hete, droge zomer van 1976, met Gerlinde in de buik was ons huis ongeveer af. We trokken 
erin en sliepen eerst in de koele kelder en later klommen we op naar het gelijkvloers, net op tijd 
om de baby te verwelkomen. 

Ondertussen werden we hartelijk ontvangen en ingewijd door enkele lieve buren, vooral door 
Celine en Roger Van den Bosch. Zij vertelden ons dat er aan het einde van de straat ook een goede 
kerkgemeenschap was, waar we te voet naartoe konden. 

Zo gezegd, zo gedaan en toen Gerlinde na enkele maanden gedoopt werd, was dat in 
Filosofenfontein, toen nog niet door Marcel of één van zijn confraters, maar door Professor 
Herman Servotte, de promotor en latere collega van Vik. 
Marcel en zijn drie confraters waren immers zo gastvrij andere priesters hun mooie kapel te laten 
gebruiken. 
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Wie waren die vier gastvrije paters?  
De oudste was pater Olav van Outryve. Hij was een zeer geleerd en minzaam man met een hart 
voor kinderen. Door zijn jeugd- en kinderbijbels was hij een pionier, hij besefte dat jongeren een 
andere taal nodig hadden om gelovig te worden en te blijven. 

Hij stierf in de zomer van 1997 in zijn 71ste levensjaar. Ik citeer uit zijn 
doodsprentje: “Zijn leven heeft hij gewijd aan Bijbelstudie en de 
verkondiging van Gods woord. Dominicaanser kon het niet. Jarenlang 
heeft hij exegese gedoceerd, Bijbelkringen geleid, conferenties 
gegeven en artikels gepubliceerd in allerlei tijdschriften. Zijn 
hoofdbekommernis was de Bijbel toegankelijk maken voor iedereen. 
Jongeren en de kinderen wou hij daarbij niet vergeten. Voor hen had 
hij een zwak. Hij heeft hen ook een prachtig geschenk nagelaten: zijn 
jeugdbijbel en zijn kinderbijbel. (…) Op pensioenleeftijd is hij naar 
Knokke verhuisd om als overste de pastoraal en de liturgie in de 
dominicanenkerk ter harte te nemen.” 

De tweede pater is de ons welbekende en onvolprezen Marcel Braekers, die wij allen, sinds lang of 
wat minder lang kennen als drijvende kracht van onze gemeenschap. 

De derde pater was Mark Butaye. Buiten zijn diepzinnige preken, was hij niet zo spraakzaam, 
zodat het voor mij moeilijk was te beschrijven, wat juist zijn taken en interesses waren. Vanuit zijn 
klooster in Brussel, waar hij sinds het jaar 2000 woont, stuurde hij mij een lange, boeiende brief. 
Wat hij daarin beschrijft, is voor mij een revelatie. Hij was vroeger immers erg bescheiden over 
zichzelf. Ziehier zijn brief van 11 juni, die alles verklaart over zijn toenmalig werk op 
Filosofenfontein en zijn leven na zijn verhuis naar Brussel: 

“In Filosofenfontein zijn we in de zomer van 1976 gestart met 4 paters: Olav van Outryve, Marcel 
Braekers, Johan Baert en ik. Marcel, Johan en ik hadden zopas onze studies beëindigd. Het was de 
periode dat de ‘grote kloosters’ (in 1967 kende Leuven 100 dominicanen) voor jonge dominicanen 
niet meer de geschikte leefwereld was. 

Filosofenfontein kwam ‘vrij’ als woonplaats toen pater A. Hoste die er woonde, terugkeerde naar 
Leuven, nadat hij vele jaren het Filosofenfonteingoed had beheerd. 

Als kleine groep, zonder overste, wilden wij daar gemeenschap vormen, aggiornamento, een ander 
kerkklimaat, een vormingsprogramma uitbouwen voor een breed publiek en daarnaast ons 
persoonlijk apostolaat uitoefenen. 

In 1976 - na mijn wijding in juli 
samen met Marcel - begon ik 
vanuit Filosofenfontein als 
jeugdpredikant in Vlaanderen 
bezinningsdagen te geven voor 
de hoogste twee jaren van het 
middelbaar onderwijs: ASO, 
BSO en TSO.  

 

 

Marcel Braekers en Mark Butaye in 
juli 2001 bij de viering van 25 jaar 
priesterwijding 
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Dikwijls was dat in een abdij, een bezinningshuis, in jeugdlokalen, soms heel primitief. Ik ging met 
pak en zak op stap, met het openbaar vervoer, heel Vlaanderen rond, meestal een driedaagse, met 
of zonder begeleidende leerkracht. Het is mijn echte leerschool geworden: na de studie afdalen 
naar de concrete wereld van jongeren die toen reeds zo veraf stonden van wat ik in het klooster, in 
de Kerk en in de studie had kunnen opzuigen aan voeding. 

Na ongeveer 11 jaar heb ik daar een punt, of een kommapunt achter gezet. En via Ides Nicaise - 
een spontane babbel na een viering op het terras - ben ik in de Vierde Wereld terecht gekomen. 
Een voor mij totaal onbekende wereld, de grote verborgen armoede. Het stootte mij af. Ik was 
daarop niet voorbereid. Maar de emancipatievorm waarmee de Vierde Wereldbeweging mensen 
aanspreekt, mobiliseert en waarde schenkt heeft mij ‘erdoor’ geholpen. Zo kwam ik terecht in een 
groep mensen uit het Leuvense, ging werken op het nationaal secretariaat van de Vierde 
Wereldbeweging in Brussel, en werd in 1988 door Kardinaal Danneels benoemd voor de Vierde 
Wereld in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, een aanstelling die meebracht dat ik in die 
kerkprovincie contacten maakte, animatie of vorming voorzag, meewerkte aan de welzijnsdienst 
van het bisdom waarin ook Toemeka betrokken was; en daarnaast ook dienst zou doen als 
‘weekendonderpastoor’ op Sint Lambertus. Op Filosofenfontein zelf nam ik naast de vieringen ook 
deel aan diverse werkgroepen, en ging in mijn vrije tijd opnieuw piano studeren aan het 
conservatorium in Leuven en na die cyclus, orgel in Overijse.  

Eén jaar ben ik ‘ertussenuit geknepen’ zoals dit heet: een sabbatjaar, waarbij ik de Vierde Wereld 
elders en via andere soorten werkingen wilde leren kennen. Zo kwam ik terecht in Parijs bij onze 
Spaans-Franse confrater Pedro de Meca in het project ‘Les Compagnons de la Nuit’, een 
nachtontmoetingsgebeuren tussen SDF’ers (sans domicile fixe) en ADF’ers (avec domicile fixe).  
’s Nachts zijn alle katten grijs, was Pedro’s intuïtie, waarmee hij die uiterste werelden wilde 
bijeenbrengen als een cultureel evenement. Daarna ging ik in Newcastle bij de dominicanen wonen 
met hun parochiewerking en sociaal centrum voor mensen in armoede. Daarna naar München bij 
zusters dominicanessen met hun ‘Obdachlosen Projekt’ - een tussenstap woonproject. En om dat 
jaar zonnig af te ronden, een kortere tijd in Madrid en Lissabon bij confraters en zusters van de 
orde die - nog steeds - eerste opvang en structurele begeleiding doen van mensen in armoede.  

Rond 2000 was, na enkele prospecties, aan Franstalige dominicaanse zijde de gedachte rijp 
geworden een internationale dominicaanse gemeenschap in Brussel op te zetten met confraters uit 
diverse Europese landen, gezien de groeiende Europese aanwezigheid in Brussel. Dankzij de steun 
van de Vlaamse dominicaanse provincie en met de aan confrater Marcel afgesmeekte zegen, kon ik 
daarin meestappen. 

Brussel ligt op een kleine 28 km van Leuven. Met een draaiend handgebaar, Frank Focketyn 
imiterend, moet ik evenwel zeggen: ‘een wereld van verschil’. Ik werd migrant in eigen land.  
De eerste jaren leefden we met 15 confraters (uit België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 
Polen, Italië, Nederland en Portugal) in het stof van de renovatie van een neogotisch klooster waar 
we elkaars culturen, verschillen, ideeën, godsdienstige gevoeligheden, kookkunsten, werkvelden, 
ritmes en karakters ontdekten en de mixer erin hebben gezet. Soms werd het dan soep, ratatouille, 
fijnkost, art nouveau of déco, een apérootje. Enfin, circus met ernst en clown.  
We zetten er het vormingsprogramma ‘Forum Renaissance’ op, Kunst-en-geloof (concerten, 
tentoonstellingen, culturele evenementen), de week- en weekendliturgie met een meertalige 
zondagavondviering, orgelmeditaties elke zondagavond, ontmoetingsgroepen. En daarnaast heeft 
elke confrater (momenteel 7, binnenkort 9) zijn eigen werkveld. Voor mij was dat aanvankelijk full 
time prior en werkzaam zijn op het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - 
sectie Armoede. 
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In 2004 werd ik aangesteld als algemeen secretaris voor de Migratiecommissie van de 
bisschoppenconferentie. Een nieuw werkterrein met een tweevoudige opdracht: enerzijds de 
gestructureerde pastoraal voor katholieke migranten begeleiden naar een ‘communio-kerk’ waar 
de diversiteiten samen kunnen leven, vieren en verkondigen; anderzijds zien welke 
migratiekwesties opgenomen kunnen worden door de Belgische Kerk. 

Deze zomer beëindig ik die opdracht en komt de weg vrij voor prettige verrassingen.” 

De vierde confrater die Mark beschrijft was Johan Baert. Hoewel ik hem goed gekend heb, kon ik 
slechts een paar indrukken over hem weergeven. Ook hem vroeg ik een uitvoerig verslag over zijn 
leven op Filosofenfontein. Ziehier zijn brief van 18 juni: 

“Zoals je uit het verhaal van Mark leerde, zijn we op zondag 1 augustus 1976 op Filosofenfontein 
gestart: Olav van Outryve, Marcel Braekers, Mark Butaye en ik. Die start was een 
eucharistieviering met veel volk en met 4 voorgangers. Dat was op Filosofenfontein lang geleden. 
Het was een feest om zo te mogen beginnen. 

Op maandag 2 augustus ben ik meteen naar het leger vertrokken: ik moest mijn dienstplicht nog 
vervullen, dat systeem bestond destijds nog. Ik ben anderhalf jaar legeraalmoezenier geweest, 
grotendeels in de geniekazerne van Burcht, bij Antwerpen. Een heel merkwaardige beleving: 
priester zijn in een milieu van beroepsmilitairen en miliciens, mensen die grotendeels van kerk en 
geloof vervreemd waren, met collega-aalmoezeniers die veel watertjes doorzwommen hadden. 

Ondertussen gingen de activiteiten op Filosofenfontein van start: de wekelijkse 
eucharistievieringen op zondagvoormiddag en het vormingsprogramma dat wij voor ogen hadden. 
Voor de eucharistievieringen wilden wij zoeken naar een eigentijdse vormgeving, met een grotere 
betrokkenheid van de hele kerkgemeenschap. Dat is uiteindelijk geworden wat het vandaag nog is 
en - tot mijn vreugde - ook verder gaat. 
Het vormingsprogramma bestond deels uit leesclubs (over Antoine Vergote, Dorothee Sölle …), een 
Bijbelreeks met specialist-exegeet Olav en gespreksnamiddagen rond maatschappelijke en 
relationele thema’s. Sporen daarvan kan je nu in het Fifo-avondprogramma terugvinden. 

Zelf heb ik na mijn legerdienst 2 jaar lesgegeven in het Economisch Hoger Onderwijs van het  
Heilig-Hartinstituut. Ik gaf moraalfilosofie, wat tevoren blijkbaar gewoon ‘godsdienst’ heette. 

Maar lesgeven was niet mijn ding. Ik was ondertussen redactiesecretaris geworden van TGL, het 
Tijdschrift voor Geestelijk Leven van de dominicanen, een boeiende job. We hebben de slabakkende 
redactie verruimd met een stel Nederlandse dominicanen, maar ook met andere mensen uit 
Vlaanderen en Nederland, mannen én vrouwen. Die uitwisseling was heel verrijkend. De intense 
gesprekken resulteerden in een eigen redactionele visie die we de ‘verankerde spiritualiteit’ 
noemden: een spiritualiteit die voeten in de aarde heeft en maatschappelijk verankerd is.  
De bevrijdingstheologie was daar niet vreemd aan. Wat ik daar leerde had zeker zijn weerslag op 
mijn functioneren binnen Filosofenfontein, in de vieringen en de programmatie. 

Het was ook één van de stimulansen om-samen met Mark, André Benoit, Mia Cool, Janine Boone, 
e.a. te starten met de derdewereldgroep. Daarvan was het eerste project een weeshuis van een 
confrater in Peru, waarbij financiële steun nog voorop stond. Mettertijd zijn we binnen de 
derdewereldgroep de zogenaamde ‘ontwikkelingssamenwerking’ meer en meer structureel 
beginnen te bekijken (vooral onder impuls van André en Fons Hendrickx, die daar allebei 
beroepsmatig mee bezig waren). 

Met de jaren heb ik het zelf moeilijk gekregen met mijn persoonlijke ontwikkeling en anderzijds 
met de evoluties binnen de Kerk. In maart 1987 heb ik dan Filosofenfontein en de orde van de 
dominicanen verlaten. Ik ben blij dat dit in vrede met mijn confraters Mark en Marcel is gebeurd. 
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(Olav was ondertussen verhuisd naar het klooster in Leuven). Ook naderhand heb ik veel openheid 
en begrip van de FiFo-gemeenschap mogen ervaren: ik ben er met mijn vrouw Christine getrouwd 
in een fijne viering en heb er mijn kinderen laten dopen. 

Beroepsmatig ben ik in de uitgeverswereld gedoken (mijn TGL-ervaring was daar niet vreemd aan) 
en sinds mijn pensionering ben ik veel artistiek bezig en geniet ik van mijn samenleven met 
Christine, mijn drie grote kinderen en één recent kleinkind.” 

Tot zover de getuigenissen van Mark en Johan. 

 

Spelnamiddag met Johan Baert in 1986, voorafgaand aan ons fonteinfeest. 

Bladerend in mijn vele fotoalbums vond ik - naast bovenstaande foto’s - ook prachtige 
herinneringen aan Fonteinfeesten, soms voorafgegaan door spelnamiddagen in de buurt van de 
vijver, waar wijzelf en vooral onze kinderen meededen aan toffe spelletjes. Hier was de grote 
bezieler Johan Baert, de jongere confrater van Marcel. Nog meer herinneringen kan u lezen in de 
volgende e-Bubbels. 

 

aangebracht door Jef Schoenaerts 
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e-Kaarsje 
Wij willen een kaarsje branden  

− als dank voor het feest van de vrijheid die vakantie heet. 

− voor allen die met een open hart en open handen deze vakantie mensen willen ontmoeten. 
Dat zij mogen luisteren naar hun verhalen en genieten van hun vriendschap. 

− voor allen die - om welke omstandigheden ook - niet op vakantie kunnen. 
Dat ook zij mogen genieten van wat rust voor lichaam en geest. 

 

 
 

 

Hoopgevende wens 

Uit NEOS-magazine - tweede trimester 2021 

 

Als ik in de tijd kon reizen, 

zou ik je gisteren al bewijzen 

wat je morgen nog niet wist. 

Dat vroeg of laat, 

alles wat gebeuren gaat 

allang weer goed gekomen is. 

Neos Tervuren 
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Op e-Pero bij … 
 

Hip Hip Hoera voor Jan De Smet! 

Jan De Smet, een trouwe kapelgenoot, heeft vele jaren de wandelingen van het Fonteinfeest 
gegidst. In augustus vorig jaar was hij ook samen met Anne-Lieze de medetrekker van de 
‘wandelkerk’, een stiltetocht door het bos in coronatijden. 

Jan werd op 9 juni 90 jaar!  

We wensen hem een goede gezondheid toe en dat hij nog veel mag genieten van zijn 
wandelingen. 

 

       

  
Foto’s: Rika Van Kersschaever 

 
  

Hier enkele sfeerfoto’s van Jan als gids  

in 2018 en 2019. 
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Een Space for Grace-promotiefilmpje? 

aangebracht door Ides Nicaise 

Een uitgebreide reeks leuke filmpjes. Een verwittigde man is er twee waard en een verwittigde 
vrouw wel drie. 

U kijkt toch ook? Klik dan hier.  

 
 

Poetsen van de kapel - warme oproep 

door Jef Schoenaerts en Marcel Braekers 

De huidige vieringen in de kerk van de jezuïeten zijn heel waardevol. Tegelijk zijn ze in feite een 
opstap naar het opnieuw in gebruik nemen van onze eigen vertrouwde stek in Filosofenfontein. 

De heropening van de kapel voor de vieringen op zondag valt deze keer samen met de 
ingebruikname in onze liturgie van het grote orgel dat een stevige ‘upgrade’ heeft gekregen door 
het toevoegen van een tweede manuaal. Daar is lang, deskundig en met veel liefde aan gewerkt. 

Dat heeft veel technische kennis gevraagd en daarnaast ook veel handwerk: zagen, boren, 
timmeren, verven … Dat alles ging gepaard met heel veel stof dat is doorgedrongen tot de kleinste 
spleten en kieren in de hele ruimte. 

Je voelt het al: een héél grondige poets 
dringt zich op. En daarvoor doen we 
traditiegetrouw beroep op bereidwillige 
kapelgangers. We zullen deze keer wel 
twee voormiddagen nodig hebben om de 
klus te klaren. 

En we pakken de klus aan op  

- maandagvoormiddag 19 juli om 9.30 uur 

- dinsdagvoormiddag 20 juli om 9.30 uur 

Vele handen maken het werk licht.  
We hopen daarom dat veel kandidaat-
poetsers zich aandienen.  
Je kan je aanwezigheid melden bij 
jefschoenaerts@hotmail.com. Vermeld 
erbij welke dag/dagen je zal komen. 

God zal ’t u lonen! 

 
 

10 oktober - een belangrijke datum 

door Marcel Braekers 

Prachtig nieuws! Het licht aan het einde van de tunnel wordt dag! 

Zondagnamiddag 10 oktober aanstaande zal het orgel worden ingespeeld. We gaan er een 
feestelijke namiddag van maken en iedereen is van harte welkom. Jij komt toch ook? 

Noteer alvast met stip in je agenda: zondagnamiddag 10 oktober 2021. 

https://www.youtube.com/embed/Dn7RzXDsjYY
mailto:jefschoenaerts@hotmail.com
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De Crypto-katholiek 

samengesteld door Jan Hertogen en Marie-Josée Janssens 

Een crypto, geïnspireerd op Karels Crypto van Karel Vereertbrugghen in DS Weekblad.  

Vul de woorden horizontaal in. In de woordbalk komt een naam of een begrip te voorschijn. 
Gelijke getallen staan voor gelijke letters. Als een bepaalde letter in een horizontaal woord een 
getal toegekend kreeg, dan komt die letter in dat woord niet meer voor zonder getalaanduiding. 
Elders in de puzzel kan die letter wel voorkomen zonder getalaanduiding. 
Gebruik de letter Y om IJ in te vullen. 

 

 

 

Veel puzzelplezier. De oplossing verschijnt in de volgende editie van de e-Bubbels. 
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Hoe zou het nog zijn met …  
het woord van God? 
door Frank Cuypers (tekst), Geert Moons (foto) 

Een Rode Duivel met een jaarinkomen van 7,5 miljoen euro. Volgens Kerknet is dat een voorbeeld 
van de christen 2.0. Een voorbeeld dat ook de jongeren aanspreekt. Ik heb geen zicht op de 
financiën van de leden van de kapelgemeenschap, maar een snelle blik rondom leert dat de 
meesten onder ons geen sportieve ambities meer hoeven te koesteren op het hoogste niveau.  

We zullen dus onze andere talenten en creativiteit moeten aanspreken om opnieuw jongeren aan 
te trekken. Gelukkig kunnen we erop vertrouwen dat het woord van God zich niet zomaar 
buitenspel laat zetten, maar zich blijft verspreiden en telkens nieuwe varianten aanneemt. 

 
Wie had vorig jaar gedacht dat we met zoveel succes zouden omschakelen naar zoomvieringen en 
het woord digitaal delen, met teksten, prachtige beelden en muziek? Wie had gedacht dat het 
woord ook e-Bubbels zou worden, met een rijke verscheidenheid aan artikels, foto’s en 
bezinningen? 

En niet te vergeten: al heel wat jaren heeft het woord van God zoals het werkt in Filosofenfontein 
zich als gezongen liturgie in Vlaanderen verspreid. Ik kom regelmatig in een Leuvense kerk, waar 
bij de voorbereiding van de vieringen verwezen wordt naar ‘de kleine’ en ‘de grote Gelaude’. Voor 
alle duidelijkheid: geen verwijzing naar de auteur en de toondichter, wel naar het formaat van de 
zeer gewaardeerde liedboeken. 

Ondertussen staat ook het project ‘Space for Grace - Filosofenfontein op nieuwe wegen’ op de 
sporen en krijgen de eerste initiatieven vorm. Nieuwe impulsen voor het woord van God. 

Na een lange tijd mogen we nu opnieuw samen vieren. We kunnen het woord van God weer ter 
hand nemen, er samen uit lezen en er ons verder door laten inspireren. Eindelijk terug naar onze 
vieringen 1.0. Samen vieren, woord en brood delen. En samen ons lijflied 546 zingen over de 
plaats waar wij bijeenkomen: “... horen en zien, onthouden, spreken voort Gods vrij en lichtend 
woord.” 

Maar hoeveel deugd het ook doet, terug te kunnen keren naar het origineel, één ding hebben we 
het afgelopen jaar geleerd: we kunnen met vertrouwen uitkijken naar de volgende variant. 
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Informatie en interessante weetjes 
Meewerken aan een film over het leven van Jezus? 

door Bob Verlackt 

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die graag willen meewerken aan een voice over van 
een film over het leven van Jezus. Momenteel hopen we nog een tiental mannen en vrouwen te 
vinden, mensen met een goede stem en vooral een goed inlevingsvermogen. De opnames gaan 
waarschijnlijk door einde oktober 2021 in een professionele studio met technisch vakkundige 
personen. 

Heeft u belangstelling om mee te werken aan dit intens project, neem dan contact met ons op via 
bob.verlackt@gmail.com. We sturen dan alle verdere inlichtingen en beantwoorden graag uw 
vragen. 

 

 

Nieuwsbrief Amnesty International 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

Een half jaar na de Schrijfmarathon van 2020 kunnen we nóg meer goed nieuws brengen! Over de 
hele wereld werden in totaal 4.496.875 acties ondernomen, die al voor 5 van de 10 mensen uit 
onze campagne een wezenlijk verschil konden maken. En dat hebben we mee aan jou te danken. 

 
PAING PHYO IS VRIJ! 

In april kwam satiricus Paing Phyo Min uit Myanmar vervroegd vrij. Hij zat in de gevangenis 
omwille van een humoristisch optreden met zijn poëziegroep de Peacock Generation, waarbij ze 
verkleed gingen als soldaten. Paing Phyo Min werd veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. 
Tijdens de Schrijfmarathon kwamen wereldwijd honderdduizenden mensen voor hem in actie, en 
met succes! Na bijna twee jaar gevangenisstraf werd hij samen met twee andere leden van de 
poëziegroep vrijgelaten na een generaal pardon. 

 

mailto:bob.verlackt@gmail.com
https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=10338&qid=
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NASSIMA OP WEG NAAR VRIJHEID 

Na drie jaar achter de tralies voor haar mensenrechtenwerk, ziet het ernaar uit dat Nassima al-
Sadah eind deze maand vervroegd vrijkomt. We beschouwen dit als een relatief positieve 
wending in haar zaak, al had Nassima in de eerste plaats nooit moeten vastzitten voor haar 
vreedzaam activisme. Amnesty blijft onverminderd actievoeren voor de vrijlating van alle 
Saudische vrouwenrechtenactivisten. 

 

 
MOORDZAAK POPI & BONGEKA VOOR DE RECHTBANK 

Eerder vernamen we het positieve nieuws dat de Zuid-Afrikaanse politie het onderzoek naar de 
moord op Popi & Bongeka zou heropenen. Het eerste onderzoek was een regelrechte aanfluiting, 
waarna wereldwijd 316.796 mensen actievoerden voor een nieuw onderzoek naar de daders. Nu 
heeft de politie bevestigd dat ze alles opnieuw onderzocht hebben en dat de zaak wordt 
doorverwezen naar het openbaar ministerie. Amnesty blijft de zaak op de voet volgen tot er 
gerechtigheid is voor de slachtoffers en hun familie. 

In deze video vertellen familieleden en Amnesty-medewerkers het volledige verhaal van de moord 
op Popi & Bongeka. 

 

https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=10330&qid=
https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=10329&qid=
https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=10340&qid=
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KOM OOK IN ACTIE VOOR STUDENT AHMED SAMIR 

Deze maand voeren we intensief actie voor de onmiddellijke vrijlating van de Egyptische student 
Ahmed Samir (29). Die werd tijdens een bezoek aan zijn familie in Egypte gearresteerd en 
opgesloten. Hij zou eind juni afstuderen en daarna trouwen met zijn Vlaamse verloofde Souheila 
Yildiz. Maar die droom viel in duigen toen hij achter de tralies vloog op basis van absurde 
aanklachten. De echte reden voor de arrestatie? Zijn onderzoek naar vrouwenrechten. Al 7.000 
mensen tekenden voor zijn vrijlating, zet jij onze eis nog meer kracht bij? Teken nu de petitie. 

 

 

 

Amnesty International 60 jaar! 

aangebracht door Jacqueline De bruyn 

De Britse advocaat Peter Benenson schreef op 
28 mei 1961 een opiniestuk in ‘The Observer’. 
Dat stuk was het startschot van een campagne 
‘Appeal for Amnesty’ om machthebbers overal 
in de wereld onder druk te zetten om 
gewetensgevangenen vrij te laten.  
Het betekende ook meteen de geboorte van 
Amnesty International, dat dus op 28 mei 
2021 zestig kaarsjes mocht uitblazen. 

Meer info daarover is te vinden op: 

https://www.amnesty-international.be/60jaar 

 

 

Alle verstand te boven 

door Sabine Van Huffel 

In Kerk & Leven van 23 juni 2021 verscheen een artikel rond het boek ‘Alle verstand te boven’ dat 
op 17 juni werd voorgesteld en uitgebreid werd besproken in de juni-editie van de e-Bubbels. Het 
volledige artikel kan je lezen via deze link. 

 

https://www.amnesty-international.be/ahmedsamir?utm_source=e-mail&utm_medium=Schrijfmarathon_terugkoppeling&utm_campaign=SM
https://www.amnesty-international.be/60jaar
https://www.kerkenleven.be/uitgave/2125/artikel/wat-het-verstand-te-boven-gaat
https://gate.amnesty-international.be/url.php?u=10339&qid=


 

20 

Oproep 

aangebracht door Ine Van Den Eynde 

Ik zag met interesse hoe bewogen wij zijn met de miljarden die geen toegang hebben tot de 
vaccins, terwijl dit zo levensnoodzakelijk is. Dat is een moment dat ik fier ben om christen te zijn. 

Daarom deel ik ook graag onderstaande oproep, die pleit voor een structurele oplossing door het 
vaccin patent vrij te maken waardoor het veel goedkoper en op grote schaal gemaakt en verspreid 
kan worden. 

Teken a.u.b. de petitie, verspreid ze onder uw kennissenkring en ga betogen als je tijd hebt (en 
eventueel ingeënt bent). 

 

Wist je dat een groot deel van de wereldbevolking nog steeds geen toegang heeft tot 
coronavaccins? Er is een echte kloof ontstaan tussen de rijkste landen, waarvan sommige over 
voldoende doses beschikken om een veelvoud van hun bevolking te beschermen, en de lage 
inkomenslanden, die met lege handen blijven. 

Door de ongelijke toegang kunnen nieuwe varianten van het virus zich sneller verspreiden, 
waardoor de pandemie langer duurt en meer levens eist. 

Maar er is een oplossing: als farmaceutische bedrijven hun kennis delen en andere landen zouden 
toestaan vaccins te produceren, dan kunnen we deze pandemie sneller beëindigen. Daarvoor 
moeten we patenten opheffen en het maken van woekerwinsten onmogelijk maken. 

De Europese Commissie blijft echter de belangen van farmaceutische bedrijven boven de noden 
en rechten van de wereldbevolking stellen, en weigert om de monopolies van de farmaceutische 
industrie op COVID-19-vaccins, -behandelingen en –technologieën op te heffen. 

Daarom vragen we jou om het Europees burgerinitiatief ‘Geen winst op de pandemie’ te 
ondertekenen. Een Europees burgerinitiatief is een directe manier om wetgevingsvoorstellen bij 
de Europese Commissie in te dienen. Dit initiatief wordt gesteund door een coalitie van meer dan 
200 maatschappelijke organisaties uit 13 Europese landen. 

Teken het Europees burgerinitiatief. 

We hebben 1 miljoen handtekeningen nodig om het standpunt van de Europese Commissie te 
veranderen en essentiële Covid-19-vaccins en -behandelingen voor iedereen toegankelijk te 
maken. Stuur deze vraag door naar mensen die je kent en die net als jij zoveel belang hechten aan 
een oplossing voor deze crisis. 

http://www.noprofitonpandemic.eu/nl


 

21 

Een terugblik van Welzijnszorg 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

Prijs Armoede Uitsluiten 2021 
"Mensen uit hun kot halen, ontmoetingen creëren en niemand loslaten. Die inspanningen willen 
we belichten.” 

 

Begin juni reikten we voor de 22ste keer de Prijs Armoede Uitsluiten uit. Dit jaar zetten we 
organisaties in de kijker die bewust werk maken van het psychisch welbevinden van mensen met 
armoede-ervaring. 
We schreven een dossier, organiseerden een webinar en trokken samen met acteur Dominique 
Van Malder de campagne "Weet jij wat er echt in mij omgaat?" in gang. Wekelijks brachten we die 
onzichtbare binnenkant van armoede onder de aandacht met echte verhalen. 

 
Laureaat 2021: De Vrolijke Kring uit Ronse 

Uit vijf genomineerden koos de jury De Vrolijke Kring uit Ronse, een Welzijnsschakel en vereniging 
waar mensen in armoede het woord nemen, als laureaat. 

De vzw krijgt de prijs voor haar authentieke en participatieve werking. Ze hebben aandacht voor 
structurele armoedebestrijding en voor de betekenis van armoede voor hen die het aan den lijve 
ondervinden. 

 

Prijs Armoede Uitsluiten 2021 - prijsuitreiking door minister Beke 

https://welzijnszorg.us11.list-manage.com/track/click?u=95cbeebd9d54e2db241d9413d&id=2ca21b81d4&e=debc457776
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Wat kan jij doen? 

Leven in moeilijke omstandigheden doet wat met een mens. Voor mensen in armoede stopt dit 
niet na de coronacrisis. Zij zijn constant bezig met ‘overleven’. Een mens zou van minder de moed 
verliezen. 
We willen de organisaties steunen die mensen in armoede een luisterend oor bieden en hen op 
adem laat komen. Zo kunnen zij de kracht vinden om samen armoede uit te sluiten. Meer info. 

 
Een terugblik ... - Het jaar met het stekelige kroontje 

 

Intussen ligt de campagne 2020 al een tijdje achter ons. 
Een jaarverslag is een moment van terugblikken, van bezinnen ook. 
2020 begon hoopvol: een mooi getal, een nieuw decennium, ons afrondend feest met een Picknick 
Solidair in het verschiet. Half maart 2020 viel het doek. Gelukkig konden we rekenen op jullie, 
actievoerders, schenkers en vrijwilligers. 
Kijk je mee terug op de vorige campagne? Lees het jaarverslag. 

Deze campagne werd vorig jaar tijdens de adventsperiode gesteund door Filosofenfontein en 
werd ook gebruikt als rode draad bij onze zoomvieringen. 

 
Een vooruitblik ... - Campagne 2021 

Uit huis gezet worden met vier kinderen? Onleefbaar! 
Keer op keer smoesjes horen 
van zodra je familienaam valt 
of ze je huidskleur zien? 
Onleefbaar! 
Geen plaats in de nachtopvang 
en dan maar op straat moeten 
slapen? Onleefbaar! 
Een sociale woning niet kunnen 
weigeren, ook als de kinderen 
dan een uur te voet naar school 
moeten? Onleefbaar! 

Ontdek waar de campagne in 
2021 over gaat. 

Schrijf je snel in voor een van onze online of offline startmomenten: Campagne 21. 

https://armoedeuitsluiten.be/
https://welzijnszorg.be/over-ons
https://welzijnszorg.be/agenda
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AXIE, nieuw bewegingsblad van Pax Christi Vlaanderen 

aangebracht door Rika Van Kersschaever 

AXIE is het gloednieuwe bewegingsblad van Pax Christi Vlaanderen. De afgelopen dagen viel de 
allereerste AXIE in de bus bij de leden en vrijwilligers. 

AXIE informeert en inspireert. Het staat garant voor inhoudelijk sterke artikels en interviews. Er 
komen mensen aan het woord die het verschil maken in de beweging en in de samenleving. 

Met de rubriek 'Stuwkracht' wordt ruimte gegeven aan inspiratie en bezinning, om je ook morgen 

vooruit te stuwen op weg naar die meer rechtvaardige en vredevolle wereld. 

En ja, er zit ook AXIE in. 

Wil je ook graag 4 keer per jaar AXIE in de bus krijgen? Dat kan! 

Sluit je dan nu gratis aan bij Pax Christi Vlaanderen. 

 

#SamenMakenWeHetVerschil #SamenInAXIE 

 

 

 

  

Ja, ik sluit me gratis aan bij de beweging en ontvang vanaf nu AXIE. 

https://paxchristi.us9.list-manage.com/track/click?u=3b74c6cccca59a778f63a7c7e&id=5f734f0a73&e=6459dcecce
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En tot slot 

 
https://pt.slideshare.net/Kivala/je-continuerai-13885640 

 

Je continuerai à croire 

door Abbé Pierre 

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter … 

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. 

https://pt.slideshare.net/Kivala/je-continuerai-13885640

