
 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap “Vrienden van de FVG” 2023 
 

Als lid van “Vrienden van de FVG”, ontvangt u op regelmatige basis de 

digitale versie van de ‘Nieuwsbrief’. U blijft via mail op de hoogte van 

o.a. het nieuwe aanbod van vormingen, cursussen, tentoonstellingen, 

publicaties, evenementen en lezingen. 

 

3 mogelijkheden : 

- 'Gratis Lidmaatschap' : U ontvangt op regelmatige basis onze 

Nieuwsbrief 

 

- lidmaatschap op jaarbasis € 45,00 = U ontvangt de digitale 

Nieuwsbrief en kortingen op het ganse aanbod (incl. gebruik van onze 

Bibliotheek)  

 

- effectief Lid op jaarbasis vanaf € 500,00 = U ontvangt de digitale 

Nieuwsbrief & deelname aan alle activiteiten zijn inbegrepen (inclusief 

gebruik Bibliotheek)  

 

lidmaatschap FVG Vriendenkring € 45,00 

Effectief Lidmaatschap FVG Vriendenkring € 500,00 

Vrijwillige verhoogde bijdragen en/of donaties  

te storten op ING rek.num. van de FVG   BE83 3200 5164 7015 

of  KBC rek.num. BE24 4136 1459 0138 

 

Inschrijven kan via mail of via de website www.Antwerpfvg.eu  

 

In dit nummer o.a. 

lidmaatschap FVG 

Overzicht Activiteiten  

Nieuwe cursussen   

varia 

   

  FVG    Nieuwsbrief  

      Februari 2023 

http://www.antwerpfvg.eu/


Overzicht Activiteiten 
 

Maandag 20 februari 2023 

Start cursus Parapsychologie 

 

Maandag 6 maart 2023 

Start cursus Sanskriet 

 

Zaterdag 11 maart 2023 

Uitstap/bezoek : Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 

Dagen (Merksem) 

 

Maandag 20 maart 2023 

Kennismakingsavond nieuwe cursussen 

 

Zaterdag 1 april 2023 

Boekenmarkt “Kursief” 

 

Vrijdag 14 & zaterdag 15 april 2023 

Kunstbeurs “Kunst uit verre manden” 

 

Zaterdag 22 april 2023 

Uitstap/bezoek : Scientology (Brussel) 

 

Vrijdag 12 mei 2023 

Uitstap/bezoek : Koninkrijkszaal Jehova’s Getuigen (Wijnegem) 

 

 

Cursus Parapsychologie 
Door Drs. C.Vandekerkhove 
Reeks van 3 lessen - Tijdsduur 3 x 3uur - Uur : 14.00 – 17.00u 
Data : maandagen : 20 februari – 27 februari – 6 maart 
 
Er worden steeds meer feiten of verschijnselen gerapporteerd die niet in het 
huidige wetenschappelijke wereldbeeld passen. Volgens bepaalde 
onderzoeken menen ongeveer de helft van de mensen zelf paranormale 
ervaringen te hebben. Ook de religies staan hier vol van. 
In deze cursus wordt een systematisch overzicht gegeven van deze 
verschijnselen. Aan de hand van 150 jaar onderzoek wordt nagegaan wat 
hierin waar, waarschijnlijk, mogelijk of pertinent onwaar is. 
Voor wie de cursus heeft gevolgd, kunnen achteraf nog praktijksessies 
worden ingericht. 
 

Inschrijvingsprijs : € 45,00 (niet leden) € 40,00 (leden FVG) 
 
Drs. C.Vandekerkhove Christian Vandekerkhove is een 
Belgische schrijver, docent en spreker. Hij schrijft o.a. boeken 
over het paranormale en spiritualiteit en geeft lezingen en 
voorstellingen. Hij schreef o.a. “Het 
paranormale is onder ons”, “ontwikkel uw paranormale 
vermogens”, “Paranormaal zijn we allemaal” 



 

PAGINA 3  
Cursus Sanskriet   

Door Prof. J. Gohil 
Reeks van 4 lessen 
Tijdsduur 4 x 2uur - Uur : 10.00u - 12.00u 
op maandagen : 6, 13, 20 & 27 maart 
2023 
 
   
Inschrijvingsprijs : € 45,00 (niet leden)   
€ 40,00 (leden FVG) 

 
De studie van het Sanskriet (oud-Indisch) brengt ons onmiddellijk in contact 
met de belangrijkste religieuze, filosofische en literaire teksten. Ook voor 
filologen en linguïsten blijft het Sanskriet als vergelijkende taalwetenschap 
onmisbaar.  
Het meest interessante aan het Sanskriet is dat het een verfijnde taal is - bijna 
elk woord is goed gevormd in context met andere woorden en op zichzelf. 
Zodra dit feit wordt begrepen, wordt de studie van de Sanskriettaal 
gemakkelijk. 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 11 maart 2023 – 10.00u 
Bezoek Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
(‘mormoonse kerk’) 

 
De ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen’ is de officiële naam van de kerk, 
maar door hun geloof in het boek van Mormon 
worden ze in de volksmond meestal mormonen 
genoemd. 
Meeste mensen kennen de Mormonen door een 
ontmoeting met hun zendelingen die men 
tegenkomt en veelal uit het buitenland komen. 
Anderen kennen hen van het grote werk dat ze 
verrichten i.v.m. genealogie. 
Tijdens dit bezoek krijgt u o.a. meer uitleg over het 
ontstaan, verspreiding en werking van de Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 
We sluiten het bezoek af met een drankje en waar 
u nog rustig kunt napraten en vragen kunt stellen. 
In totaal zal de rondleiding ongeveer 2 uur duren 
Deelname is gratis. Inschrijving gewenst ! 
Vertrek vanuit Wilrijk of ter plaatse in Merksem. 
 

Deelname is gratis. Inschrijving gewenst ! 
Vertrek vanuit Wilrijk of ter plaatse in Brussel. 

 

 



Maandag 20 maart 2023 
Kennismakingsavond nieuwe cursussen - Introductie & 

Kennismaking cursussen 

 In 2023 starten enkele cursussen gegeven 

door Prof. Ernie Vonck en Drs. Daniel De 

Vos.  

 

- Inheemse volkeren uit de V.S. (Native 

Americans – ‘Indianen’) 

- Inheemse volkeren uit het Amazone 

gebied. 

- kennismaking ‘Shamanisme’ 

- Etnische groepen uit Vietnam & China 

(Yao & H’Mong) 

- religieuze schilderijen van de Yao 

 

 

Op maandagavond, 20 maart om 19.30u 21.00u in het lokaal van de FVG, 

Goudenregenlaan 2, Wilrijk zullen zij de cursussen inhoudelijk voorstellen en 

verder toelichten waarna u eventueel kan inschrijven.  

 

In overleg en samenspraak met de aanwezigen 

die wensen in te schrijven worden de data & 

uren vastgelegd. 

Deelname is gratis 

 
 
 
 
Zaterdag 1 april 2023 
Boekenmarkt  
 

 



 

PAGINA 5  
Vrijdag 14 & zaterdag 15 april 2023  
FVG Kunstbeurs  
 

 
 

 

 



Zaterdag 22 april 2023 – 12.00u                                                                         
bezoek Scientology Kerk, Brussel 

Welkom in de Scientology Kerken voor Europa! 

Tijdens dit bezoek zult u kennismaken met de basisprincipes 
van de Scientology religie en hoe ze ontstaan is. U maakt 
kennis met de grondlegger van Scientology L. Ron Hubbard 
die zijn leven wijdde aan zijn zoektocht naar de spirituele 
aard van de mens, en die door zijn contacten met andere 
bevolkingsgroepen zowel in het Verre Oosten als in het 

Westen tot nieuwe inzichten kwam in verband met de menselijke geest die tot 
dan toe verborgen bleven. U kunt kennis maken met de chronologische 
volgorde waarin de geschriften van L. Ron Hubbard te boek gesteld zijn 
evenals met de honderden lezingen die hij gegeven heeft en die op band 
vastgelegd zijn.  U krijgt een rondleiding doorheen het kerkgebouwen en de 
bijbehorende ruimten die voorzien zijn voor activiteiten in verband met het 
maatschappelijk werk van de Scientology kerk zoals een mensenrechten 
campagne, een drug preventiecampagne en nog veel meer.  
We sluiten de namiddag af met een hapje en een drankje in de cafetaria waar 
u nog rustig kunt napraten en vragen kunt stellen.   In totaal zal de rondleiding 
ongeveer 2 uur duren, afsluiting met een hapje en een drankje. 
 
Deelname is gratis. Inschrijving gewenst ! 
Vertrek vanuit Wilrijk of ter plaatse in Brussel. 
meer info & inschrijvingen : www.antwerpfvg.eu – secfvg@yahoo.com 
 
 

 

Vrijdag 12 mei 2023 – 10.00u 
Bezoek Koninkrijkszaal Jehovah’s Getuigen 
 

Welkom in deze Koninkrijkszaal van 
Jehovah’s Getuigen. 
U hebt ze waarschijnlijk aan de deur gehad of 
in de stad zien staan, terwijl ze Bijbelse 
lectuur en gratis Bijbelcursussen aanboden. 
Toch kunt u zich afvragen wie Jehovah’s 
Getuigen nu echt zijn. 

Hoe worden ons werk en onze gebouwen gefinancierd? Waarom komen we 
bij u aan de deur of spreken we u op straat aan? Wat doen wij om de 
samenleving te helpen? 
Als u antwoord wilt op uw vragen over Jehovah’s Getuigen, moedigen wij u 
aan om ons eens te bezoeken. Via een korte rondleiding en een presentatie 
zullen we u hierover informeren. Nadien is er voldoende tijd voor het stellen 
van vragen die we graag zullen beantwoorden. 
We sluiten het bezoek af met een hapje en een drankje. 
 

Deelname is gratis. Inschrijving gewenst ! 
Vertrek vanuit Wilrijk of ter plaatse in Wijnegem. 
meer info & inschrijvingen : www.antwerpfvg.eu – secfvg@yahoo.com 
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PAGINA 7  

Varia  
 

FVG Publicaties – Nieuwe & 2-dehands 

boeken – Tijdschriften 

Aanbod via onze website 

www.Antwerpfvg.eu   

 

Lezingen/cursussen 

Ontdek het grote aanbod van diverse 

cursussen en lezingen die je bij FVG 

kan boeken voor uw vereniging, 

school, culturele centra enz…. wij 

komen tot bij u of u komt naar ons. 

 

Museum & Collectie 

Ontdek het MUrke, Museum voor 

Religieuze Kunst en Etnografica, dat 

deel uitmaakt van FVG. De collectie 

bestaat uit meer dan 2000 religieuze en 

etnische kunstvoorwerpen. 

Een team van vrijwilligers komen met een koffer vol museumobjecten op 

bezoek bij groepen die moeilijk tot bij ons kunnen komen. De deelnemers 

kunnen de voorwerpen niet alleen bekijken maar ook aanraken zodat je een 

voeling krijgt met het object.  

FVGopLocatie is o.a. geschikt voor verenigingen, zorgcentra, scholen enz… 

Wij maken een passend programma in overleg met de aanvrager. Thema’s 

en voorbeelden zijn voorhanden. 

 

Alle info, mogelijkheden, reservaties 

 

FVG Info 

FVG NIEUWSBRIEF & INFO EVENEMENTEN 
Secfvg@yahoo.com 

 
FVG WEBSITE 

www.antwerpfvg.eu 

 
ADRES 

FVG 
Goudentegenlaan 2 bus 10  -  B-2610 Antwerpen Wilrijk 

Tel: +32 3 8305158 
Email: secfvg@yahoo.com 

www. Antwerpfvg.eu 


