
 



 

Voorwoord 
 

Beste lezers, 

Hopelijk laat de vakantieperiode toe te genieten van wat de versoepelingen toelaten en ben je 
nieuwsgierig naar wat deze e-Bubbels je dit keer brengen. 

In de info van de FF-gemeenschap kondigen we met vreugde aan dat we binnenkort eindelijk 
terug naar Filosofenfontein kunnen. Ook wordt speciale aandacht gevraagd voor de informatie en 
bevraging rond het ‘Leerhuis’. 

De trekkers van de Space for Grace-initiatieven vertellen in hun rubriek over de stand van zaken in 
hun projectonderdeel. Noteer alvast volgende data in je agenda: zondag 10 oktober orgelconcert 
en zaterdag 23 oktober Fonteinfeest. 

Daniëlle Auwaerts mijmert in een tweede en laatste deel over ‘Herinneringen aan 45 jaar 
Filosofenfontein’ en ons e-Kaarsje staat ook deze maand in het teken van de vakantie. 

Verder vind je in e-Pero enkele muziektips, een mooie tekst ‘Later’ en de oplossing van de vorige 
Crypto-katholiek. Als dank voor alle vriendschap die Jan De Smet via Filosofenfontein mag ervaren, 
dankt hij ons in de e-Pero met een ludieke en tevens spirituele tekst, origineel en prachtig 
geïllustreerd door onze huistekenaar Pol Mulier. 

Recent bereikte ons het overlijdensbericht van pater Roger Lenaers. Gekend en geliefd als hij was, 
past het onze gemeenschap hierover te informeren. 

Een gedicht van Toon Hermans sluit deze editie van de e-Bubbels af. 

Graag uw bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 5 september naar 
info@filosofenfontein.be. 

Veel lees- en kijkplezier, 

Marie-Josée en Jacqueline 

 

Info van de FF-gemeenschap 
Terug naar Filosofenfontein 

namens de kerngroep 

Op zaterdag 31 juli kreeg de kapel een grondige poetsbeurt: stof weggenomen, vloer geschrobd, 
vensters geblonken ... Iedereen is blij omdat er binnenkort weer gevierd kan worden. Langs deze 
weg willen wij de vele helpende handen daarvoor danken. 

Nu kan Filosofenfontein weer opengaan. Op de feestdag van Maria Hemelvaart is het eindelijk 
zover! Vanaf zondag 15 augustus gaan de zondagsvieringen opnieuw door in onze eigen kapel, 
telkens op het vertrouwde 10.30 uur.  
Vooraf inschrijven is niet nodig, omdat het nog volop vakantie is en we de eerste weken geen 
grote toeloop verwachten. De gezondheidsvoorschriften (mondmasker, afstand …) blijven 
uiteraard gelden.  

mailto:info@filosofenfontein.be


 

Het ‘Leerhuis’: samen je geloof verdiepen door toeleg op de Bijbel 

Informatie en bevraging rond (wijzigingen in) de formule 

door Jef Schoenaerts, mede namens Marcel Braekers en Jacques Perquy 

Reeds enkele jaren bestaat in onze kapelgemeenschap het ‘Leerhuis’. Twee groepen van elk 
ongeveer 10 deelnemers kwamen een aantal keren per jaar samen rond een bepaald gedeelte van 
de Bijbel. De kerndoelstelling van hun bijeenkomsten was de gezamenlijke studie van de Bijbel via 
kennisverwerving, kennisdeling en gesprek. Beide groepen werden tot nu toe begeleid door 
Marcel die vanuit zijn brede kennis zorgde voor deskundige inleiding bij de tekst en voor 
toelichting waar nodig. 
Zo vormt het leerhuis een heel eigen voedingsbron voor het geloof van elke deelnemer: het 
verrijkt de deelname aan het liturgisch vieren, het inspireert het persoonlijk gebed, het draagt ook 
bij tot geloofwaardige verkondiging die de toets van het leven en het denken kan doorstaan. 

Corona heeft ook hier roet in het eten gegooid: al anderhalf jaar ligt dit project stil. Die 
opschorting schiep echter meteen het voordeel om de werking te evalueren en de formule te 
herdenken. Daarover handelt onderstaande informatie en de toegevoegde bevraging. 

 

Informatie 

We denken eraan de formule aan te passen met volgende mogelijke wijzigingen. 

1. Zodra de keuze bekend gemaakt is om rond een bepaald onderdeel van de Bijbel te werken, 
staat het iedereen vrij om daarvoor in te schrijven. Met de geïnteresseerden wordt dan één of 
meerdere groepen van ongeveer 10 leden gevormd. Die groep(en) blijft/blijven ongewijzigd 
zolang de sessies rond dát onderdeel duren. Voor een volgend bijbelonderdeel is de 
inschrijving weer open waardoor de samenstelling van de groep(en) wijzigt. Het geeft de 
mogelijkheid om aan te sluiten omwille van affiniteit met het thema of omdat men slechts 
kortlopende engagementen kan opnemen. 

2. Naast Marcel als inleider hebben we gezocht naar enkele theologen die rond een bepaald 
bijbelonderdeel een specifieke competentie bezitten. Hun ondersteuning zou er minimaal in 
kunnen bestaan dat ze een inleiding geven, live of online voor een groep die al gevormd is. Een 
variante methode zou erin kunnen bestaan dat een theoloog een inleiding -online of live - zou 
kunnen geven voor een breder publiek. Op basis daarvan zouden geïnteresseerden een groep 
kunnen vormen voor de eigenlijke gespreks- en werksessies. Of er na een inleiding nog verder 
begeleiding mogelijk is, zal afhangen van de mogelijkheden van de ondersteuner. We hebben 
tot nu toe Benoît Standaert bereid gevonden om ons te introduceren in de psalmen en Luc De 
Saeger in de brief van Paulus aan de Galaten. 
Consequentie van het aantrekken van vreemde inleiders is dat we een vergoeding zullen 
moeten voorzien voor hun prestatie. De grootte daarvan hangt mede af van de inleider zelf en 
van de intensiteit van zijn begeleiding. 

 

Bevraging 

Een korte bevraging in verband met deze voorstellen vindt U door te klikken op volgende link: 
https://forms.gle/tvGPiGHrtQX6QcBw9. 

We ontvangen je reactie graag tegen zondag 22 augustus. 

  

https://forms.gle/tvGPiGHrtQX6QcBw9


 

Space for Grace-project 
‘Filosofenfontein Heverlee op NIEUWE WEGEN’ 
eerste initiatieven uit de startblokken 

door Sabine Van Huffel namens de Space for Grace-projectgroep  

Hoever staat het met onze initiatieven? Sommige staan nog in de startblokken, andere zijn reeds 
gestart ... We laten de trekkers hier aan het woord met een stand van zaken. 

 

Filosofenfontein als AGORA (trekker: Marcel) 

Nu de zondagsvieringen weer ‘live’ plaatsvinden leek het ons nodig onze Agora-formule via Zoom 
te herbekijken. We behouden (ongeveer) het maandelijkse ritme. Het voorstel is om de dialogen 
over de zondagslezingen in kleine groepjes via Zoom te behouden, maar dan eerder enkele dagen 
vóór de vieringen dan erna. Concreet kan een voorganger bv een tweetal weken vóór zijn/haar 
viering in de kapel via de mailinglijst geïnteresseerden uitnodigen tot een zoomgesprek op een 
avond. De voorganger kan dan het thema kort inleiden en een lezing (laten) voorlezen. Naargelang 
het aantal deelnemers kan er in subgroepjes opgesplitst worden. Deze zoomgesprekken kunnen 
op hun beurt de voorganger inspireren om zijn/haar viering verder voor te bereiden. 
Commentaren kunnen ook na de viering per e-mail opgestuurd worden voor de ‘Agora-rubriek’ op 
de website. 

 

Huis-, tuin- en wandelkerken (HTW-kerken) (trekker: Lut Saelens van Openkerkgroep) 

Op 28 juli hebben we opnieuw de draad opgenomen met de huis-/tuinkerken. 
De eerste viering ging door in het huis van Sabine Van Huffel. Lut Saelens was gastvrouw.  

Het thema van de viering was Hoop. Er waren 8 deelnemers. 
Iedere deelnemer had een inbreng voorbereid om met de 
groep te delen: ervaringen, beelden, een psalm, een gedicht, 
een getuigenis … Die illustreerden wat hoop voor ons in ons 
leven betekent. 

Na de viering hebben we bij een drankje in een feedback-
gesprek besproken hoe we de meerwaarde van dergelijke 
vieringen nog meer tot haar recht kunnen laten komen in de 
toekomst. We blijven vertrekken van een thema en relevante 
tekst, en vragen inbreng van de deelnemers. Door de tijd voor 
inbreng van elke deelnemer te beperken zullen we meer 
ruimte creëren voor dialoog. 

We beslisten dat het zinvol is om verder te exploreren hoe we best te werk gaan om gaandeweg 
een manier van vieren te vinden waar we ons best bij voelen. We willen ook voldoende vrijheid 
laten voor de gastheer/-vrouw in de regie van het gebeuren. 

Onze volgende viering gaat door op woensdag 25 augustus om 19.30 uur.  
Meer info over thema en gastheer/-vrouw volgt later. 

 

  



 

Actualiteitscafé (trekker: Ides Nicaise) 

Op 10 juni hadden we een boeiend overleg waaruit allerlei concrete thema’s naar voren kwamen. 
Het is nu wachten op de versoepeling van de covid-maatregelen om een eerste open avond te 
organiseren. Het thema daarvan ligt al vast: ‘A vaccine for everyone’ met een evangelische kijk op 
de wereldwijde ongelijkheid in de toegang tot covid-vaccins, de rol van de farma-industrie, en wat 
wij als geëngageerde christenen kunnen bijdragen aan een eerlijke verdeling van vaccins, tot bij de 
armsten van de wereld. Herman Wouters en Geertrui Van Overwalle zullen deze avond mee 
inleiden. Concreter nieuws volgt. 

Als volgende thema’s weerhouden we alvast: ‘de vluchtelingenproblematiek’, in het kielzog van de 
recente dramatische hongerstaking van mensen zonder papieren, en ‘gevangenen in covid-tijd’: 
hoe vergaat het de gedetineerden en hoe ervaren zij ons snakken naar bevrijding van de 
beperkende maatregelen? Er zitten nog thema’s in onze mouwen. Suggesties blijven welkom! 

 

Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving (trekker: Ides Nicaise) 

In jullie agenda staan hopelijk deze twee activiteiten al in vetjes geboekt:  

- Op zondag 10 oktober om 15 uur speelt Arnout Malfliet de pannen van het dak op het orgel in 
de kapel van Filosofenfontein - en wij zingen met hem mee. Het orgel kreeg recent een 
‘tweede manuaal’ en een hele reeks registers bij. Dit concert biedt ook een ideale gelegenheid 
om de vrijwilligers en de orgelbouwer te bedanken voor het vele werk dat ze presteerden. 

- Op zaterdag 23 oktober vanaf 14.30 uur gaat het Fonteinfeest door, in het teken van Space for 
Grace, met een bont programma van natuurbeleving, kunstfotografie, samenzang, 
luistermuziek en poëzie - zonder het culinaire aspect te vergeten! 

Nodig gerust vrienden, kinderen en andere families uit voor deze beide activiteiten. Vieren doen 
we immers nooit alleen: het zijn gelegenheden om nieuwe mensen te ontmoeten! Voor het buffet 
van het Fonteinfeest moet wel ingeschreven worden. Verder nieuws hierover volgt. 

 

Streaming van vieringen en activiteiten (trekker: Rik Nuytten) 

Website (trekker: Rik Nuytten) 

Hoewel het tijdens de vakantiemaanden wat trager gaat, omdat er steeds mensen niet bereikbaar 
zijn, is er vooruitgang gemaakt. Uit de contacten met andere gemeenschappen die op dit front 
verder staan, is gebleken dat er voor streaming een zeer zware investering nodig is, en dat 
professionele hulp onontbeerlijk is. Voor het aanpassen van de website is er ook hulp nodig, maar 
de kost is vele ordes van grootte kleiner, en kan gemakkelijker in stapjes worden gedaan. De 
stuurgroep heeft daarom beslist om de prioriteit om te keren, en eerst te kijken naar het 
verstevigen van de website, met uitbreiding naar sociale media en filmpjes, en verder te bouwen 
op onze ervaringen met vieringen en Agora-gesprekken via Zoom. Een Nederlandse pastor 
noemde het internet ‘het voorplein van de hedendaagse kerk’, waar mensen samenkomen, 
babbelen en elkaar leren kennen. Zijn getuigenis in volgend filmpje, aangebracht door Jef Van den 
Branden, kan ons in dit verband inspireren. Klik hier voor de link. 

Met de hulp van de Belgische dominicanen kunnen wij daarmee verder gaan. Na de vakantie 
hopen wij hier in een stroomversnelling te komen. 

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

https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/01-08-2021/KN_1726392


 

Mijmeringen van kapelgangers 
Herinneringen aan 45 jaar Filosofenfontein (deel 2) 

door Daniëlle Auwaerts 

In de vorige e-Bubbels kon u lezen hoe wij met ons gezin bij Filosofenfontein terecht gekomen zijn 
en kreeg u een beeld van de vier paters dominicanen van Filosofenfontein via de getuigenissen 
van Mark Butaye en Johan Baert. 

Hieronder beschrijf ik enkele herinneringen aan de werking, de activiteiten en het bijzondere 
karakter van Filosofenfontein.  

Ondertussen waren Vik en ikzelf zo eigen geworden met de familie Van den Bosch, dat we zelfs 
elke zondag als koppel rustig naar de mis konden gaan, omdat de jongste dochter Kristel veel van 
onze kindjes hield en zelf voorstelde om op hen te letten. Wat een luxe! Als we terugkwamen uit 
de mis speelde ze poppenkast in haar eigen theatertje, dat Roger nog geknutseld had en voortaan 
bij ons stond. 

Kristel werd ouder en moest studeren of ging zelf naar de mis en we namen de kinderen dan maar 
mee, wat niet gemakkelijk was, er was toen nog geen kindernevendienst. We namen boekjes mee, 
maar na vijf minuten begon het geduw en gefriemel. Op zeker ogenblik zat Gerlinde omgekeerd op 
mijn schoot en begon ze de knoopjes van mijn kleed los te maken. Vik ergerde zich: “Hoe kon de 
pater zich nu op zijn preek concentreren?” 

Met een aantal dames stampten we zelf een kindernevendienst uit de grond. Marcel kocht 
interessante boeken voor ons, waaruit we inspiratie konden putten en omdat we zelf nog jonge 
kinderen hadden, wisten we hoe belangrijk een knutselmoment was om de kinderen te boeien. 
Het lantaarntje van Marie-Josée Janssens met de vier gekleurde venstertjes waaraan de kinderen 
elke zondag van de advent verder werkten, komt me nog altijd voor de geest. Ze porden hun 
ouders aan om naar de mis te komen omdat ze hun kunstwerk wilden klaarkrijgen! 

Toen onze kinderen tieners werden, stopten we met deze speciale vieringen. Vele jaren later zijn 
we opnieuw begonnen met een kindernevendienst, maar die was van korte duur. Onze moed 
slonk toen we merkten dat er bijna geen kinderen meer aanwezig waren. 

Terug naar de beginjaren vóór er een kindernevendienst was: honderd procent van de inhoud van 
de mis genieten ging natuurlijk niet, maar toch waren we telkens present omdat we ons zo goed 
voelden in de sfeer van gelijkgestemden, vaak ook met kleine kinderen, te midden van de mooie 
natuur rondom de kapel.  
De muzikale omlijsting was toen anders, maar ze was ook prachtig, aangepast aan de tijd en de 
middelen. 

Mark Butaye speelde een tijdje klavecimbel, maar dat instrument was nogal onderhevig aan 
temperatuurschommelingen.  

Vóór het grote orgel uit Nederland kwam, speelde Arnout op het kleine orgel, regelmatig 
afgewisseld door een aantal blokfluit spelende tieners, o.m. An Hertogen, Gerlinde Doyen en Els 
Verbakel samen met Mieke Goedseels en Marcel. Gerlinde vertelde dat ze vooral op feestdagen 
speelden, Kerstmis en Pasen, want ze zaten midden in moeilijke secundaire studies en oefenden 
voor zulke dagen speciaal met Marcel om er iets moois van te maken. 

 

 



 

 

Voor speciale gelegenheden bracht Rik Nuytten 
zijn blokfluit spelende dochters Nele en Mieke 
mee samen met Tine en Sofie Lauwerier, het 
ensemble Estampie, dat muzikaal geleid werd 
door Mieke Van Weddingen. De meisjes (of nu 
dames) zijn nog altijd professioneel bezig. 

Soms werden we ook vergast op de heerlijke 
klanken van Ward Verbakels harp. 

De laatste jaren schonken Katrijn en David 
Minten ons op speciale feestdagen heerlijk 
vioolspel. 

Gelukkig hebben we sinds enkele jaren ook Remi 
die, naast zijn mooie orgelspel ook regelmatig 
zijn trekzak bovenhaalt, vooral als begeleiding bij 
melancholische liederen. 

 Ensemble Estampie met Mieke Van Weddingen 

Met heimwee denk ik terug aan die eerste jaren met de grote inbreng van de kinderen en de 
jongeren. Als dank voor hun inzet mochten ze elk jaar op ‘kamp’ naar het buitenverblijf van de 
familie Goedseels in ‘Auffe’ niet ver van Rochefort. Of ook een keer naar Sint-Idesbald aan zee, 
eigendom van Miekes grootouders. Marcel was hun ‘kampvader’. Wat ze allemaal deden, weet ik 
niet, maar ze hadden in elk geval veel plezier. 

 

‘Kampvader’ Marcel met enkele jongeren in Auffe in de beginjaren 90 



 

Wijzelf hadden weinig vrienden buiten de groep van Filosofenfontein, de vriendschap van die 
jonge gezinnen met kinderen vervulden al onze noden. 

Hilde Boers herinnert zich nog goed hoe we veel bij elkaar op bezoek gingen, met of zonder de 
kinderen, in de vorm van ernstige gespreksgroepen, genietend van elkaar en van de gezellige 
sfeer. 

Vijfenveertig jaar terug in de tijd is inderdaad een stuk geschiedenis. Als ik mijn herinneringen en 
mijn foto’s overschouw en vergelijk met nu, valt me vooral de huidige afwezigheid van kinderen 
en jongeren op. Moeten we dat nu droevig vinden? Misschien, maar we kunnen de klok toch niet 
terugdraaien. We moeten er het beste van maken. Onze kapelgeloofsgemeenschap vandaag kent 
ook een warme bezieling, een drang naar vernieuwing en aandacht voor elkaars noden, maar 
jammer genoeg moeten we vaststellen dat we geen opvolgers hebben. 

Aan de hand van speciale anekdotes zal ik nu verder proberen het bijzondere karakter van 
Filosofenfontein aan te tonen. 

Meer dan dertig jaar geleden hadden we al leken die voorgingen, vrouwen dan nog wel. 
Regelmatig gaven Liesbeth Haven en later Rosette Aerts ons geëngageerde preken. Toen Mark ons 
verlaten had, moedigde Marcel nog meer leken aan, want hij vond dat om de veertien dagen 
voorganger zijn voor hem zwaar genoeg was. Begrijpelijk, zijn preken waren ook zo doordacht en 
bezield, vergeleken met wat we in andere kerken hoorden. 

Als je het archief van de woorddiensten (pas vanaf 2002, toen Vik met pensioen ging en zich 
toelegde op de digitalisering van onze werking) doorloopt, zal je verrast staan van het grote aantal 
lekenvoorgangers in onze gemeenschap. 

Dat leverde soms interessante standpunten op. 
Louis Lardinois, onze drogist uit Oud-Heverlee had 
het eens over de grote onrechtvaardigheid in de 
wereld van de landbouw en de economie. Hij had 
namelijk in de supermarkt tijdens de winter 
asperges gekocht uit Peru die volgens hem te 
goedkoop waren. Hij rekende uit hoeveel de arme 
boer in Peru nog kon verdienen aan zijn asperges 
als je dacht aan al de tussenhandelaren en het 
transport. Als winkelier wist hij immers alles over 
winstmarges en eerlijke handel. 

 
Olav van Outryve en Louis Lardinois in de jaren 80 

Een aantal kapelgenoten staan voor altijd in mijn geheugen gegrift. Paule Donckers, de rijke 
weduwe van een belangrijke industrieel (metaalverwerking) uit het Leuvense, was een van de 
trouwste kapelgangers. Het was niet aan haar te zien, maar wie haar beter kende, wist hoe de 
paters dominicanen en ook wij haar grote steun en toeverlaat waren. Ze had haar enige zoon, 
samen met zijn vrouw verloren in een auto-ongeval. Ze had geprobeerd hun kleine baby op te 
voeden, maar dat was geen succes geworden. Veel problemen en een groot verdriet waren haar 
deel. Velen van ons troostten haar en maakten haar leven draaglijk. 

Ze was altijd van de partij samen met haar hondje Bijou en haar chauffeuse. Ik vond haar op de 
foto in Lier, waar we een zoektocht deden in het gezelschap van Johan Baert. Wij waren haar 
beste vrienden. Zij beloonde ons dan ook rijkelijk: een dure, gebroken paaskaars werd door haar 
vergoed. Af en toe trakteerde ze enkele vrienden in lekkere restaurants. Op haar begrafenis heb ik 
als dank voor haar vriendschap nog een tekst voorgelezen over haar droevige leven. 



 

 

Samen met Paule Donckers op zoektocht in Lier in 1986 

Ook Jan en Janine Boone-Daele waren in 
het verborgene sponsors van onze 
gemeenschap. Zij betaalden onder meer de 
eerste nierdialyses van Anwar Hasan. 

Dat verdient wat meer uitleg. Marcel en 
Mark hadden namelijk een Koerdische 
vluchteling opgenomen in één van de 
leegstaande kamers boven de refter. (Die 
kamers dienden vroeger voor gasten die 
retraites volgden). Na een tijdje bleek dat 
Anwar zwaar geleden had tijdens het verzet 
van de Koerden tegen Saddam Hoessein. 
Zijn nieren waren beschadigd, waarschijnlijk 
door het gas dat de dictator niet aarzelde te 
gebruiken. Hij had dringend dialyse nodig in 
afwachting van een niertransplantatie. 

Jan en Janine Boone-Daele 

Onlangs aan de telefoon vertelde Anwar me dat hij op 1-1-1990 in Zaventem aankwam, op weg 
naar Zweden, maar gestrand was in ons land. Hij verbleef eerst in een hospitaal in Vilvoorde en 
daarna bij Koerdische vrienden. Via de geëngageerde Piet Muller (overleden op 5-4-2020, lees 
meer over hem op Google), een vriend van André Benoit, werd aan Mark en Marcel gevraagd hem 
op Filosofenfontein op te vangen. 

Voor de regelmatige dialyse ging Anwar zelf met de bus naar Gasthuisberg, maar bij zijn terugkeer 
was hij telkens erg moe. Daarom was er een oproep om een groepje te vormen waarvan de leden 



 

in een beurtrol Anwar gingen afhalen na de behandeling. Vik en ikzelf waren vrijwilligers en samen 
met vele andere helpers groeide er een hechte vriendschap met Anwar en later met zijn vrouw 
Amina, ook toen ze elders woonden. Hopelijk kunnen we hen opnieuw ontmoeten op ons 
eerstvolgend fonteinfeest. 

 

Viering in de refter voor het huwelijk van Anwar en Amina in 1993 

Zo zie je maar dat onze vroegere inzet voor vluchtelingen waarschijnlijk de basis is voor latere 
initiatieven. Hoeveel vluchtelingen en hun gezin heeft Annette Houbar, met de steun van 
kapelgenoten, niet geholpen? Onze gemeenschap is wat ouder geworden, veel is veranderd, maar 
het warme engagement is gebleven. Dat is toch de bedoeling van de God, die we elke zondag in 
onze viering, live of digitaal, aanspreken. 

Beste lezer, wees niet ontgoocheld als je naam niet in deze herinneringen voorkomt. De mensen in 
dit verhaal zijn exemplarisch voor het geheel van onze gemeenschapswerking. Wees gerust, ik 
draag jullie allemaal in mijn hart. Het is de kracht van ons allen, die het geheel zo mooi maakt. 

Ook het levensverhaal van Marcel ontbreekt. Misschien geeft hij ons later wel een uitgebreide 
beschrijving. Dat is dan stof voor een volgende e-Bubbels. 

 

Rechtzetting bij deel 1 van deze herinneringen in vorige editie 

Enkele kapelgangers maakten ons attent op twee kleine onjuistheden in het vorige deel. 

In de brief van Marc Butaye staat pater A. Hoste vermeld. Het is niet pater A. Hoste, maar wel 
pater J. Hoste. Voor zijn vertrek naar West-Vlaanderen heeft Joris Hoste nog een tijdje samen met 
Marcel en Marc de vieringen in Filosofenfontein verzorgd. Hij was een ruimdenkend persoon, 
bracht zijn vieringen op een boeiende manier en was erg betrokken bij zijn parochianen. 

In de brief van Johan Baert staat ook een foutje bij een naam. Het is niet Fons Hendrickx, maar wel 
Robert (Bob) Hendrickx die meewerkte aan de ontwikkelingssamenwerking. 

Gelijktijdig willen we er ook op wijzen dat deze getuigenissen persoonlijk zijn en dat de auteurs 
daarbij niet iedereen en alles kunnen vermelden. 



 

e-Kaarsje 
Wij willen een kaarsje branden  

− voor al de mensen die recent het slachtoffer werden van wateroverlast. 
Dat zij de nodige mentale en materiële ondersteuning mogen ontvangen om moedig en 
krachtig de draad van hun leven weer op te nemen. 

− voor allen die zich deze vakantie vrijwillig en belangeloos inzetten voor anderen: assisteren in 
de vaccinatiecentra, diverse hulp bieden aan slachtoffers van de watersnood, als animator van 
een jongerenkamp, participeren in de speelpleinwerking … 
Dat zij zich gewaardeerd weten voor alles wat zij doen. 

 

 

Vakantiegebed 

door Gusie van Erp-van den Broek 

 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

zich even kan losmaken uit het gareel 

van de zorgen en verantwoordelijkheid, 

dat, los en vrij, 

de aarde kan proeven en ruiken, 

en de lucht en het water en de mensen erbij. 

 

Geef mij een hart dat nog kan luisteren 

naar de vogels en kan glimlachen 

bij de verre geluiden van koeien 

als de morgen begint. 

 

Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat 

naar vreemde mensen en andere dingen 

en gelukkig is, om hun anders-zijn. 

 

Geef mij een hart, dat nog kan spelen 

en alles kan vergeten bij een bal in het water 

of een kind in het zand. 

 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen 

zoals Gij, op die zevende dag, 

toen alles zeer goed was, 

wat Gij had gemaakt. 

  



 

Op e-Pero bij … 
 

Muziektips 

aangebracht door Jacqueline De bruyn 

Wat past er beter dan een ‘Ave Maria’ op 15 augustus, feestdag van Maria Hemelvaart? In volgend 
filmpje voert Daniela dé Santos het ‘Ave Maria‘ van Franz Schubert (1825) uit op een panfluit. 
Klik hier om mee te genieten. 
 
aangebracht door Griet Vanden Berghe 

Een muzikaal intermezzo met Glasharp: GlassDuo heeft een uitzonderlijk instrument gemaakt met 
gewone wijnglazen en daarop spelen zij een stuk van Johann Sebastian Bach. 
Klik hier om te luisteren. 

 
 

LATER 

aangebracht door Jacqueline De bruyn 

Later … wanneer is dat? 
Pas is de dag begonnen, en 't is al zes uur 's avonds. 
Pas maandag, en 't is alweer vrijdag. 
… en de maand is voorbij. 
… en het jaar is bijna voorbij. 
… en zijn er 30, 40, 50, 60 jaren van ons leven vervlogen. 
 
Plotseling worden we ons bewust 
hoeveel mensen we al verloren hebben: 
ouders, familie, vrienden, bekenden. 
Ze komen niet meer terug! 

Dus laat ons van de tijd genieten die ons nog rest! 
Laat ons niet ophouden die tijd 
zo te gebruiken hoe we het echt graag hebben. 
Laat ons kleur brengen in onze oude dag! 
Laat ons lachen met de dingen des levens 
die een balsem voor ons hart zijn. 
Laat ons genieten in kalmte en vertrouwen  
van de tijd die ons gegund is. 
Laat ons proberen het woord LATER  
te elimineren. 

Ik doe dit later … 
Ik zeg het wel later … 
Ik denk hier later wel over na … 
We schuiven alles naar later! 
Later is veel te laat!  

https://www.youtube.com/watch?v=PpjBOmJUahs
https://www.youtube.com/watch?v=gDm4IphrlYg


 

Want wat we niet begrijpen is: 
Later is de koffie koud. 
Later zijn het andere prioriteiten. 
Later is de charme eraf. 
Later is de gezondheid niet meer wat ze was. 
Later zijn de kinderen volwassen. 
Later zijn onze ouders oud. 
Later worden beloften vergeten. 
Later wordt de dag nacht. 
Later is het leven voorbij. 
En daarna is het te laat! 

Daarom, stel niets uit tot later! 
Want in die tussentijd kunnen we  
de beste momenten in ons leven voorbij laten gaan, verliezen. 
De beste ervaringen 
De beste familie 
De beste vrienden 
De dag is vandaag. 
Het moment is nu. 
We zijn niet meer op een leeftijd, 
dat we het ons kunnen permitteren, 
iets naar later, naar morgen verschuiven, 
wat nu kan gedaan worden! 
 

 



 

 



 

 



 

De Crypto-katholiek – oplossing puzzel 9 juli 2021 

door Jan Hertogen en Marie-Josée Janssens 

 

 



 

Informatie en interessante weetjes 
Overlijdensbericht van pater Roger Lenaers 

Aangebracht door Johan Fevery 

Pater Roger Lenaers, jezuïet, is op 5 augustus overleden op 96-jarige leeftijd. 

Pater Lenaers was leraar Klassieke Talen en Godsdienst 
o.a. in het Paridaensinstituut, en na zijn pensioen op 65-
jarige leeftijd werd hij pastoor in twee bergdorpjes in 
Tirol. 
Op kerstavond 2016 werd hij doodziek vanuit Tirol naar 
Heverlee gebracht en werd hij opgenomen in UZ 
Gasthuisberg. Langzaam herstelde hij en kon hij stilaan 
weer wat lezingen geven. 
Door jarenlang godsdienstonderricht te geven in het 
zesde middelbaar kwam hij tot de vaststelling dat de 
jongeren van vandaag nood hadden aan een nieuwe 
religieuze taal en nieuwe inzichten. Dit leidde tot zijn 
essays: 

- De droom van Nebukadnezar 
- Uittocht uit oudchristelijke mythen 
- Jezus van Nazareth, een mens als wij? 

Voor de covid-periode kwam pater Lenaers regelmatig naar de misviering in Filosofenfontein, 
samen met pater Paul De Greef. In de Nieuwsbrief Filosofenfontein van juni 2018 verscheen een 
uitgebreid interview met de twee paters Roger Lenaers en Paul De Greef. Die nieuwsbrief is te 
bekijken door te klikken op deze link. 

 

Hieronder volgt het bericht vanuit het klooster: 

Beste vrienden en lezers van de preken van pater Roger, 

Deze voormiddag om 10.45 uur, een kwartiertje voor de uitvaart van pater Marcel Wouters, heeft 
pater Roger Lenaers ons verlaten. 
De laatste dagen ging het minder goed. Vanmorgen kon hij ons niet meer herkennen. 
Hij is nu ter bestemming! 

Bij de ziekenzalving twee maanden geleden zei ik hem nog: “Roger, je hebt zoveel mensen bij Jezus 
gebracht.” En hij antwoordde zichtbaar gelukkig: “Ja, dat hebben ze me ook altijd gezegd.” Zo 
heeft hij, ook in moeilijke momenten, steeds kracht gevonden in zijn onverwoestbaar geloof in 
Jezus, mens zoals wij, maar toch zo anders! 

Roger heeft zijn lichaam afgestaan aan de wetenschap. Het uur en de dag van de uitvaart zal later 
worden meegedeeld. 

Dankbaar voor wie Roger voor ons en voor zovelen is geweest en blijft. 

Fons Swinnen, zijn oud-overste 

  

http://www.filosofenfontein.be/archief/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief10.pdf


 

En tot slot 
 

 
Emile Claus - Meisje aan de Leie (Bron: Oer - De wortels van Vlaanderen) 

 

Plotseling 

door Toon Hermans 

Soms kniel ik ergens neer 
soms voel ik éven dat 

er wonder is … en méér 
ik kan niet zeggen wàt 

 
dan is 't of ik héél even maar 
de zin der dingen zie 
en 'k fluister twee, drie woorden 
ik weet niet tegen wie 

in bed in bad of in de stad 
of in een stille laan 
en 't is of iemand ieder woord 
gehoord heeft en verstaan. 

 


