FVG Nieuwsbrief januari 2022

Secretariaat :
Goudenregenlaan 2 # 10
B-2610 Wilrijk-Antwerpen
Tel. +32 3 830 51 58
e-mail: secfvg@yahoo.com
www.Antwerpfvg.eu
2020 en 2021 waren voor velen onder ons twee jaren om nooit te vergeten !
In maart 2020 werd ons land getroffen door de Covid-19 pandemie met een
lockdown als gevolg. Dat de impact op de werking van de FVG diepgaand was viel
niet te ontkennen. De kantoren gesloten, fysieke lessen opgeschort, alle
activiteiten van zowel de FVG als van haar departementen kwamen tot een
complete stilstand.
Dankzij de steun van velen konden we enigszins het voortbestaan garanderen en
met de vooruitzichten van een algemene vaccinatie zou 2021 enigszins gespaard
blijven van een herhaling van 2020. Helaas verliep 2021 anders dan verwacht. Tal
van beperkingen werden door de overheid opgelegd en daarbij kreeg de FVG
helaas in die moeilijke tijden een schrijven van het Go!, het
gemeenschapsonderwijs en tevens eigenaar van Kasteel Ieperman, een brief
waarin ze meedeelden dat na een negatief advies van de brandbeveiligingsadviseur (1ste controle in 30 jaar !) ze geen investeringen wensten te doen en
daarom besloten hadden het gebouw te verkopen en dat de FVG en haar
departementen het pand moesten verlaten. Niet evident om in corona-tijden op
zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging/oplossing en huisvesting.
Voor de FVG werd een nieuwe locatie gevonden, weliswaar enkel een
kantoorruimte, één leslokaal en een lokaal voor de bibliotheek.
Eind november 2021 is de FVG verhuisd naar nieuw een nieuw kantoor in de
Goudenregenlaan 2, 2610 Wilrijk.
De verhuis en het leeghalen van kasteel Ieperman was geen sinecure. Maar dankzij
de efficiënte coördinatie en inzet van Ernie Vonck en ook dankzij de hulp van vele
sympathisanten zijn we erin gelukt. Een bijzondere dank aan Rit Vandenbergh en
haar dochters voor de vele werk dat ze hebben verzet bij het verhuizen van onze
inboedel. Gewoon prachtig! Ook een grote dank aan Christian Vandekerkhove voor
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de verplaatsing van onze bibliotheek waarvan een kerngedeelte verhuisd is naar ons nieuw kantoor en een
deel is ondergebracht bij bevriende organisaties.
Wat de toekomst betreft bereid een werkgroep een heropstart voor. Wij zijn reeds van start gegaan om
een aantal cursussen te kunnen aanbieden. We werken ook aan het organiseren van een aantal lezingen
en seminaries over actuele thema’s zoals bv over “Het Geweld, Hemels of werelds? De bedoeling is FVG
terug op de kaart te zetten.
Dit geeft ons de tijd om aan middellange termijn oplossingen te werken zoals een éénjarige opleiding over
godsdiensten en levensbeschouwing. Ons doel is dit op te starten voor het Academiejaar 2022/23.
Ondertussen is er ook een nieuwe, moderne, functionele website. www.antwerpfvg.eu
Dit alles vraagt om een hele reorganisatie maar dankzij een groep enthousiasten (Geert, Brahim, Erik,
Herman, Rit, Jan Jelle ….) gaat dat wel lukken. We hebben de intentie om jullie regelmatig op de hoogte te
houden via onze nieuwsbrief.
Tot slot, kom eens langs. Maak kennis met het nieuwe kantoor.
Erik Dralans, voorzitter FVG

Aanbod vanaf januari 2022
Hindoeïsme inleiding, start op 18 januari 2022 reeks van 6 lessen door Prof.
J.Gohil
op dinsdagen 10u tot 13u
Vrijmetselarij, start op 19 januari 2022 - reeks van 3 lessen door Drs. C.
Vandekerkhove
op woensdagen 14u tot 17u

Inleiding Tantrisme, start op 20 januari 2022 reeks van 3 lessen door Prof.
J.Gohil
op donderdagen 10u tot 13u

Theosofie, start op 8 februari 2022 - reeks van 3 lessen door Drs. C.
Vandekerkhove
op dinsdagen 14u tot 17u
Parapsychologie, start op 21 februari 2022 - reeks van 3 lessen door Drs. C.
Vandekerkhove
op maandagen 14u tot 17u
Deze cursussen zijn zowel fysiek als on-line te volgen. Voor meer info, inschrijvingen e.d. kan u terecht op
onze website.
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Verwacht in 2022
Hylisch Pluralisme – Introduction Buddhist Arts in
China – Afrikaanse Filosofie – Geen Stereotiepen
op onze school, hoe lesgeven over ‘Indianen’ –
20.000 mijlen langs de Amazone, 40 jaar bij de
Ticuna, Yanomami en andere stammen –
Kennismaking met het Sanskriet – Introduction
Sikhism – Een Nieuwe discipline: Bloemenyoga –
Geometrie en religie – Hindu Iconografie –
‘Indianen’ Noord Amerika – Waarom bidden
vloeken kan zijn, een inleiding tot de filosofie van
Emmanuel Levinas – Conferentie naar aanleiding
van het boek ‘Religieus atheïsme’ van E.Mganck.
enz…

Over de FVG
De huidige wereld toont een groeiend contact tussen verschillende wereldbeschouwingen en
uiteenlopende cultuurpatronen. Elk van ons wordt weleens geconfronteerd met uiteenlopende gebruiken
en rituelen, eigen aan godsdiensten, religies en levensbeschouwingen. Maar nog te vaak staan we vreemd
en onwetend tegenover de dagelijkse praktijk van hoe het leven door een ander cultureel en spiritueel
wordt beleefd. Gebrek aan kennis geeft aanleiding tot misverstanden en geschillen. Daarin ligt vaak de
basis van onverdraagzaamheid, negatieve beeldvorming, polarisering en zelfs radicalisme. Een juist inzicht
in de religieuze en culturele achtergrond van de medemens draagt bij tot meer begrip, een betere
verstandhouding en dus een harmonieuzere samenleving. Kennisvergaring en bijscholing zijn daarom
essentieel om de interreligieuze en culturele uitdagingen van vandaag aan te gaan.
Door haar expertise en aanbod wil de FVG tegemoetkomen aan de behoeften die in onze samenleving
bestaan naar zowel existentiële als pragmatische antwoorden op tal van levensbeschouwelijke vragen.

FVG-Bibliotheek
De FVG bezit een hooggespecialiseerde bibliotheek over zowat alle levensbeschouwingen uit Oost en
West. We hebben een interessante collectie over Boeddhisme, Hindoeïsme, Jainisme, Sikhisme, Judaïsme,
Christendom, Islam, Bahá’í, Zoroaster, Natuurvolkeren, American Natives, Sjamanisme, Gnosticisme,
Nieuwe Religieuze Bewegingen, Humanistiek, Atheïsme, Agnosticisme, enz.

Kenniscentrum
FVG bezit een autoriteit op het vlak van religies en andere levensbeschouwingen, inclusief “kleinere” en
“nieuwe” religieuze bewegingen. Mensen met vragen kunnen een beroep doen op de deskundigheid van
de leden verbonden aan FVG (beleidsmedewerkers, vormingswerkers, journalisten, studenten enz.).
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Educatief centrum
organiseert korte opleidingen: vormingen, lezingen, seminaries, workshops. De opleidingen handelen over
een specifiek thema en zijn vaak praktijkgericht. Ze zijn bondig en beknopt, wat wil zeggen te volgen op
enkele halve dagen of avonden.

Didactisch centrum
FVG levert diensten en beheert materialen (educatieve werkkoffers e.d.) ter ondersteuning van leraars,
docenten, vormingswerkers, studenten, verenigingen enz.

Expositiecentrum
Doel van dit centrum is de “visualisering” en het “tastbaar maken” van levensbeschouwingen, met
aandacht voor de attributen eigen aan rituelen als “veruitwendigingen” van levensbeschouwingen. Het
accent ligt op kunst en de aandacht gaat uit naar de cultureel- antropologische context van
levensbeschouwingen.

Word GRATIS lid van de Vriendenkring FVG
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.
Registreren van ‘gratis lid Vriendenkring’ kan via de site van www.antwerpfvg.eu

Word lid van de Vriendenkring FVG
U kan natuurlijk ook inschrijven als « effectief lid Vriendenkring » dan steunt u het wetenschappelijk
onderzoek, uitbreiding & onderhoud van o.a. onze bibliotheek enz….
Als effectief lid ontvangt u niet alleen de digitale versie van «FVG Nieuwsbrief», blijft U op de hoogte van
nieuwe cursussen, workshops, lezingen, tentoonstellingen enz…maar krijgt u korting op alle evenementen
en kan u gebruik maken van onze bibliotheek. Het Lidmaatschap op jaarbasis bedraagt € 45,00
Andere mogelijkheden om te steunen zijn : “Steunend lid Vriendenkring : € 100”, “effectief lid-benefactor
Vriendenkring: € 500” en “Effectief Ere-lid Vriendenkring: € 1.000”
Het jaarlijks lidgeld Vriendenkring, vrijwillig verhoogde bijdragen & donaties kan u overmaken op de FVG :
ING rek.num. IBAN BE83 3200 5164 7015 Bic BBRUBEBB of
KBC rek.num. IBAN BE24 4136 1459 0138 Bic KREDBEBB
Uw donatie of effectief lidmaatschap Vriendenkring maakt wel degelijk het verschil.
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Opleidingen
Cursussen, vormingen, lezingen, seminaries en workshops
met certificaat/getuigschrift

O.a. Judaïsme, Sikhisme, Bahá’í, Jainisme, Christendom & Kerken uit de reformatie, Mystiek & Functie van
de religie, Afro-Amerikaanse religies, Native Americans, Godsdiensten van het Nabije Oosten, Boeddhisme
en Chinese filosofie, Boeddhistische Kunst, Religieuze Antropologie & mythologie, Soefisme, Bijbeltheologie,
Nieuwe Religieuze Bewegingen (NRB), Gnostiek, Iconografie, Afrikaanse filosofie, Tantrisme, Hindoeïsme,
enz…

ONDERZOEKCENTRA BINNEN DE FVG
Kierkegaard Studiegroep
Onder de impuls van Dr. Julia WATKIN (gest. 2005) werd in de schoot van de FVG een studie- en
werkgroep opgericht met als voorwerp het leven, het werk en het denken van Kierkegaard. De FVG
beschikt in haar bibliotheek over een bijzonder rijke verzameling Kierkegaardiana.
Native American Studies
Native American Studies is een studiegroep waarbij het studieprogramma een multidisciplinaire
introductie biedt tot de inheemse culturen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Het daagt studenten uit
om te reflecteren over kwesties als culturele verscheidenheid, autonomie en andere inheemse
problematieken.
WCJA Department of Jain Studies
Het departement staat in voor de wekelijkse colleges, onderzoek en de uitgaven van informatie over de
soteriologische, filosofische, psychologische, en kosmologische invalshoek.
FVG Avondlezingen & Projecten
Maandelijks zijn er diverse avondlezingen op woensdagavond waar zowel FVG docenten als gastdocenten
hedendaagse thema’s bespreken.
Religieuze Kunst & Etnografica
Het departement RKE beschikt over tal van religieuze en etnische kunstvoorwerpen uit diverse religieuze
stromingen en culturen. Deze voorwerpen dienen als educatieve achtergrond en worden o.a. aangeboden
als “educatieve werkkoffers” voor o.a. verenigingen en onderwijsinstellingen.
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Publicaties
Op jaarbasis publiceert de FVG een wetenschappelijk tijdschrift ‘Acta Comparanda” gewijd aan essays en
studies over de verschijnselen religie en geloof.

Bookshop
Naast de verkoop van de ‘Acta Comparanda’ kan u in de bookshop ook oude exemplaren van Acta
Comparanda aankopen.
Nieuwe en tweedehandsboeken & tijdschriften o.a. :
- Ticuna, Een volk uit de Amazone
- Steps to Liberation, 2500 years of Jain Art and Religion
- Filosofie en Mystiek van de Jodo-Shinshu
- De Leer van de Boeddha
Tevens is FVG het verkooppunt van “Equinox, Belgisch tijdschrift voor Kunst en Filosofie”

Religieuze Kunst & Etnografica

Het MUrke (Museum voor Religieuze Kunst en Etnografica) met een ruime collectie (+10.000 voorwerpen)
met een bezoekersaantal van 2500 personen in 2019, rondleidingen voor o.a. scholen en verenigingen,
waar iedereen kennis kon maken aan de hand van religieuze en etnische voorwerpen met het religieuze
leven en denken van de grote wereldgodsdiensten en etnische volkeren.
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Het MUrke ontstond onder de impuls van o.a. Chris De Lauwer (°1955-†2018) conservator Azië en curator
voor het MAS en diverse vrienden van de toenmalige Vriendenkring van het Etnografisch Museum te
Antwerpen.
Een lang geplande tentoonstelling kon helaas maar enkele maanden in 2021 doorgaan.
Wij zijn dus nog steeds op zoek naar een nieuw onderdak voor deze collectie “Museum voor Religieuze Kunst
en Etnografica”; een locatie waar de collectie permanent te bezoeken is of een locatie waar tijdelijke thema
tentoonstellingen kunnen plaatsvinden.

Het MUrke was/is een extra troef voor de FVG
Sinds de start enkele jaren geleden mochten we meer dan 25.000 bezoekers verwelkomen. Enkele
duizenden leerlingen, onderwijzers (en studenten lerarenopleiding) uit de diverse onderwijskoepels die
tevens ook gebruikt maakten van onze educatieve vormingspakketten en studiedagen.
Voorwerpen werden ook geschonken door tal van diverse religieuze strekkingen; Yezidi gemeenschap,
Antwerpse Moskeeën, Antwerpse Synagoge, Protestantse Kerken, de Bahá’í gemeenschap, De Jain
gemeenschap van Wilrijk, enz…
Steun kwam van o.a. de voormalige Vriendenkring van het Etnografisch Museum te Antwerpen, het Ticuna
Museo van Brazilië en van het Internationaal Museum van het Masker & Carnaval van Binche waar we o.a.
de tentoonstelling “Ticuna” samen organiseerden.
Aangezien er nu o.a. geen tentoonstellingen meer plaatsvinden, een deel van de collectie werd
ondergebracht bij bevriende organisaties (o.a. Ji-Koji) en een deel in een gehuurde stockage-opslag staat
vraagt de collectie nog wel onderhoud e.d. De onderhoudskosten lopen op en ook hier hopen wij op uw
financiële steun.
Elke bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van RKEvzw : BNP-Paribas/fortis :
IBAN BE91 0012299967 76 BIC GEBABEBB
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