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Jiko-ji 慈光寺 , de “Tempel van het Licht van Mededogen”, is een van de 

oudste boeddhistische tempels van Antwerpen, misschien zelfs van België. Hij 

werd opgericht door onze tempelstichter Shitoku Adriaan Peel.   

 

Jiko-ji, Centrum voor Shin-Boeddhisme  

Het Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw werd opgericht in 1978 

door Shitoku Adriaan Peel en werd gehuisvest op de bovenste 

verdieping van een pand op de Grote Markt in Antwerpen, nadien 

verhuisde het centrum naar de Grote Beerstraat in Antwerpen om 

vervolgens meer dan 35 jaar lang een vaste stek te hebben in de 

Pretoriastraat in Berchem. 

Het centrum  gaf in het verleden ook heel wat 

cursussen, verzorgde een driemaandelijkse 

publicatie “Eko”, bezoekers konden een kijkje 

nemen in de bibliotheek, een boek ontlenen en 

op dinsdagvond een bijeenkomst bijwonen. 

Door “oorzaken en omstandigheden”, 

voortkomend uit het feit dat het pand in de 

Pretoriastraat een beschermd gebouw was met 

heel wat specifieke regels die renovatie en 

herstellingen veel duurder maken werd er beslist 

om een nieuwe locatie te zoeken, die 

ondertussen ook gevonden werd. 

 

Wegens werken in ons nieuwe pand zal de eerstvolgende bijeenkomst 

plaatsvinden op maandag  5 december om 19.30u 

 

Jiko-ji, Centrum voor Shin-Boeddhisme :  Rodeborgstraat 79, Schoten 

 

Jōdo-Shinshū betekent letterlijk de “Ware School van het Reine Land” en 

werd gesticht door Shinran Shōnin (1173-1262). Ook nu nog is ze één van de 

belangrijkste stromingen in het Japanse Boeddhisme. 

Traditioneel gaat de “Ware School van het Reine Land” ervan uit dat de 

huidige mens moeilijk op eigen kracht, de opheffing van lijden -streefdoel van 

elke boeddhist- bereiken kan. Om die reden benadrukt deze school vooral 

het ontwikkelen van vertrouwen in de Wijsheid en Mededogen van Boeddha 

Amitabha / Amida. Eerder dan het individueel streven op eigen initiatief, 

bijvoorbeeld in de vorm van een rigoureuze beoefening van meditatie. 

Tijdens de bijeenkomsten in onze tempel reciteren we afwisselend vier 

hymnes, voorafgegaan door een stilte-moment. In elke hymne staat de 

Boeddha Amitabha centraal.  

Ji-Koji,  Tempel van het Licht van Mededogen  
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Na de hymne volgt dan een dharma-gesprek.   Meer specifiek ziet de 

bijeenkomst er als volgt uit: 

(1) korte stilte-meditatie 

(2) drievoudige toevlucht tot de drie 

boeddhistische juwelen: boeddha, 

dharma, sangha 

(3) reciteren van een hymne 

(4) het uitspreken van de 

“nembutsu” 

(5) ekō: de overdracht van de 

verdienste van de ceremonie 

(6) gesprek over een aspect van de 

Leer van de Boeddha, 

commentaren van auteurs, een 

artikel dat indruk op ons maakte of 

een gebeurtenis die ons nauw aan het hart ligt. 

 

Wil je graag eens langskomen tijdens een bijeenkomst, je abonneren op Eko, 

heb je een vraag of wil je graag een kijkje nemen in onze bibliotheek. Neem 

dan gerust contact op met het centrum. Inschrijven om op de hoogte te 

blijven van activiteiten kan via de “contact-pagina” op de website : 

www.jikoji.be 

 

 

 

 

 

 
      

Werkgroep Kierkegaard 
Opgericht onder de impuls en met de actieve medewerking 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 S. Kierkegaard. FVG beschikt in haar bibliotheek over een 

bijzonder rijke verzameling Kierkegaardiana.  
  

 

  Religieuze Kunst en Etnografica 

  Departement & Vriendenkring 
 

Sinds jaren bezit FVG een eigen collectie religieuze 

etnografica.  

Het departement bezit tal van religieuze objecten & 

etnografica van diverse schenkers o.a. Dr. H. Wouters, Dr R. 

de Beule Dr R.Boeke, Shitoku A. Peel, Dhr. J.J. Keppler, D. Showdhury, E.Vonck, 

A.Vermaut, o.m.i., Ferdowsi University of Mashhad, Iran, Prof. N. Reyhani, Dr. 

I.Lauf, F. Lanslots, E. Dralans, D.De Vos, enz… 

Deze religieuze kunst & etnografica worden in de 1ste plaats aangewend als 

educatief materiaal ten behoeve van de FVG studenten, als educatieve 

werkkoffers voor scholen en verenigingen en als uitleenmateriaal voor 

externe tentoonstellingen. 

FVG – RKE   www.RKEvzw.org  

FVG werkgroepen & departementen 



 

 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 

Het NAS beschikt over een grote uitgebreide "Native Americans" 

bibliotheek. 

NAS staat in voor o.a. de thuis-studiecursus “Kennismaking met 

indiaanse culturen”, studiedagen voor onderwijzend personeel, enz…  

info : secfvg@yahoo.com 
 

 
FVG Bibliotheek  
De FVG Bibliotheek, met meer dan 5000 boekbanden kan men dagelijks 

raadplegen tussen 9.00u en 13.00u en op afspraak. Boeken ontlenen kan met 

een jaarkaart. 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 13 december 2022                                                                  

Introductie & Kennismaking cursussen: Hindoeïsme, Tantrisme, Sanskriet, 

Hindi, Indische filosofie, Hindoe Iconografie, Indische Mythen & 

Legenden, Zoroastrisme en Afrikaanse Religies 

Vrijdag 16 & zaterdag 17 december 2022                                                                  

Geschenkenbeurs                                                                 

Zondag 15 januari 2023                                                                                

FVG Nieuwhaarsreceptie  

Zaterdag 21 januari 2023                                                                                

start cursus : : "Inleiding tot Keltische talen en mythologie" 

Zaterdag 4 februari 2023                                                                       

bezoek Ahmadiyya 

Zaterdag 11 februari 2023                                                                       

Lezing : Wilrijk, Het Keltische Geitendorp 

Zaterdag 29 april 2023                                                                                                                                                                                                          

   bezoek Scientology   

 

 

Activiteiten 2022-2023 
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Dinsdag 13 december 2022                                                                  
Introductie & Kennismaking cursussen: Hindoeïsme, Tantrisme, Sanskriet, Hindi, 

Indische filosofie, Hindoe Iconografie, Indische Mythen & Legenden, 

Zoroastrisme en Afrikaanse Religies 

In 2023 starten enkele cursussen gegeven door Prof. Jamnadas Gohil. 

Op dinsdag 13 december is er een kennismaking en introductie door Prof. 

Jamnadas Gohil van 10u tot 12u in het lokaal van de FVG, Goudenregenlaan 

2, Wilrijk 

Tijdens deze kennismaking zal J.Gohil de diverse cursussen verder toelichten 

waarna u eventueel kan inschrijven. In overleg en samenspraak met de 

aanwezigen die wensen in te schrijven worden de data & uren vastgelegd. 

 

Afrikaanse Filosofie 

Tevens start in 2023 de cursus Afrikaanse Filosofie van Prof. H. Lodewyckx.  Een 

introductie over de inhoud zal door Prof. H.Lodewyckx toegelicht worden 

tijdens deze Introductie & Kennismakings-dag. 

 

 

Hindoeïsme  (+/- 10x2 uur) 
Het hindoeïsme is de overheersende inheemse religie gebaseerd op geloof 

op het indisch subcontinent. 

Het hindoeïsme wordt door zijn aanhangers vaak aangeduid als Sanātana 

Dharma, een term uit het Sanskriet met de betekenis de eeuwige wet die ons 

ondersteunt en overeind houdt. Een algemene typologie van het hindoeïsme 

die tracht een verscheidenheid van complexe standpunten te huisvesten, 

overspant het spectrum van volks- en vedisch hindoeïsme enerzijds tot de 

bhakti-traditie anderzijds. De vier hoofdstromingen zijn het vaishnavisme, het 

shavisme, het shaktisme en het smartisme. Qua praktijken en filosofieën omvat 

het hindoeïsme een breed scala van wetten en voorschriften van dagelijkse 

moraal, gebaseerd op de concepten van karma en dharma, en op 

maatschappelijke normen zoals hindoeïstische huwelijksgebruiken. 

Het hindoeïsme is gevormd uit diverse tradities en heeft niet één bepaalde 

stichter. Een van de wortels is de vedische religie van India uit de ijzertijd – 

daarom wordt het hindoeïsme vaak de oudst levende wereldreligie 

genoemd, al verschilt het huidige hindoeïsme aanmerkelijk van het vroegere 

brahmanisme. 

 

Tantrisme (+/- 3x2 uur) 
Tantrisme is een religieuze ideologie gebaseerd op de tantra, een van de 

latere boeddhistische of hindoeïstische geschriften die met name betrekking 

hebben op seksuele en meditatieve rituelen en technieken in relatie tot 

goddelijke creatieve energie (shakti) en bovennormale mystieke doelen. Het 

tantrisme komt zowel voor in het boeddhisme als in het hindoeïsme en is ook 

van invloed geweest op een aantal andere religieuze bewegingen 

en trends sinds de 5de eeuw 

 

Sanskriet (+/- 3x2 uur) 
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 
 



Hindi (+/- 3x2 uur) 
Het Hindi is een Indo-Arische taal die voornamelijk in India wordt gesproken en 

het is de officiële taal va de staten staten Bihar, Chhattisgarh, Haryana, 

Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand en 

Uttar Pradesh. Daarnaast ook van Delhi en de unieterritoria de Andamanen 

en Nicobaren en Chandigarh.  

Het is een gestandaardiseerde variant van het Hindoestani. Het is een van de 

twee nationale officiële talen van India en tevens een van de meest 

gesproken talen ter wereld. De grammatica stamt vooral uit het Sanskriet.  
 

Indische filosofie (+/- 3x2 uur)  
In deze cursus maakt u kennis met Indische filosofie.  De invloed van Sankara, 

Ramanuja, Madhva, Kasmira Saivisme. Doel, filosofie, literatuur v.d. 

verschillende scholen : Nyaya, Vaiseka, Sankhya, Yoga, Mimamsa, Vedanta.                                                                                                                       

Behandeling van: Sankara's doctrine van louter non-dualisme, Bhaskara's 

doctrine van eenheid en verschil, Ramanuja's doctrine van het niet-dualisme 

van het onderscheidene, Madhva's doctrine van het dualisme, Nimbarka's 

doctrine van het dualistisch niet-dualisme, Vallabha's doctrine van het zuiver 

niet-dualisme, Caitanya's doctrine van het ondenkbare dualistisch niet-

dualisme, Swaminarayana's nieuwe doctrine van het niet-dualisme van het 

onderscheidene.  Tevens de nespreking van de hoofd Upanishads. - & 

Thema's uit de hedendaagse Indische filosofie. 

 

Hindoe Iconografie (+/-  3x2 uur) 
Indische kunst is in essentie een vertegenwoordiging van het sublieme, 

namelijk van goden, godinnen, demonen en ontelbare half-goddelijke 

wezens in zichtbare vorm. 

Goden en godinnen worden dikwijls voorgesteld in scènes van mythen en 

legenden. 

Opvallend zijn de afbeeldingen van godheden in afschrikwekkende 

houdingen waar zij hun vijanden verslaan. 

Er zijn ook portretten van hemelse ‘familiegroepen’ waarin de goden getoond 

worden met hun echtgenoten, kinderen en dienaars en dier- en 

vogelvoertuigen. 

Ook worden er sculpturen van godheden gemaakt uit steen, metaal of 

terracotta, voor privé-verering van individuen en familieleden bij huisaltaars. 

In deze cursus maak je kennis met de voorstellingen op prenten en sculpturen. 

Aan de hand van deze prenten en sculpturen leer je deze te interpreten en te 

beschrijven 

 

Indische Mythen & Legendes  (+/- 3x2 uur) 
In deze cursus maakt u kennis met mythologie en volksverhalen uit India, met 

inleidingen en toelichtingen die tevens een veelzijdig beeld van het 

hindoei͏̈sme als religie geven. 

 

Zoroastrisme  (+/- 3x2 uur) 
Het zoroastrisme is de inheemse monotheïstische en dualistische religie van 

Iran die werd gesticht door Zarathustra of Zoroaster in het Oud Grieks. 

Het zoroastrisme is een van de oudste levende religieuze tradities ter wereld, 

en is van de 6e eeuw v. Chr. tot en met de 7e eeuw n. Chr. een belangrijke, 

door de staat gesteunde religie in Iran geweest. Centraal staat het 

dualistische geloof dat de kosmos en de mens ingeklemd zitten tussen goed 

en kwaad. Door goede daden steunt de mens de goede schepper Ahura 

Mazdâ, zodat de wereld gezuiverd wordt. De religie is sterk in invloed 

afgenomen door de islam.  
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Afrikaanse Religies (+/- 3x2 uur) 
Afrikaanse religies zijn zeer diverse overtuigingen die verschillende etnische 

religies omvatten . Over het algemeen zijn deze tradities mondeling 

doorgegeven van de ene generatie op de andere doorgegeven via 

volksverhalen, liederen en festivals. Ze omvatten het geloof in een aantal 

hogere en lagere goden, een opperste schepper of kracht, geloof in geesten, 

verering van de doden , gebruik van magie en traditionele Afrikaanse 

geneeskunde . De meeste religies kunnen worden omschreven als animistisch 

met verschillende polytheïstische en pantheïstische aspecten. De rol van de 

mensheid wordt over het algemeen gezien als die van het harmoniseren van 

de natuur met het bovennatuurlijke. 

 

Inschrijving “Introductie & Kennismaking” 

Dinsdag 13 december 2022 – 10u-12u 

Inschrijving gewenst via website www.antwerpfvg.eu of 

secfvg@yahoo.com  – deelname = gratis 

 

 

Vrijdag 16 & zaterdag 17 december 2022                                                                  
Geschenkenbeurs           

 

Etnografica – Volkskunst uit alle werelddelen (Azië, Afrika, Oceanië, 

Amerika’s,….) t.v.v. FVG projecten   op vrijdag 16 december van 

17.00u tot 20.00u & op zaterdag 17 december van 11.00u tot 16.00u. 

Gratis Toegang – Locatie : FVG, Goudenregenlaan 2 - Wilrijk                                                      

 

 

 

 

 



Zondag 15 januari 2023 
FVG Nieuwjaarsreceptie 

 

Op zondag 5 januari 2023 tussen 11h en 14h nodigen wij iedereen uit 

op onze Nieuwjaarsreceptie. 

Bij deze gelegenheid kan u kennismaken met FVG, de lopende en 

nieuwe projecten enz… 

 

FVG – Goudenregenlaan 2 – Wilrijk 

 

Graag uw aanwezigheid bevestigen via secfvg@yahoo.ocm 

 

 
Zaterdag 21 januari 2023 

Start cursus : "Inleiding tot Keltische talen 

en mythologie" 

 

Door Dr. A. Gohil 

Reeks van 3 lessen - Tijdsduur 3 x 2 uur 

Data : 21 & 28 januari & 4 februari 2023 

Uur : 10.00u tot 12.00u 

Inschrijvingsprijs : € 45,00 (niet leden) € 

40,00 (leden FVG) 

Excl. Syllabus 

Reservatie gewenst, plaatsen zijn beperkt 

 
In deze cursus krijg je : 

1 . een diepgaande inleiding van de Keltische talen & mythologie. 

2. de impact van Keltische talen op de perceptie van wat is “Keltisch” om op 

die manier beter de Keltische mythologie te begrijpen.  

Dr. A. Gohil wijst er zo op dat men moet vertrekken van wat we daadwerkelijk 

weten over de Kelten en hun cultuur en dat men bijgevolg afstand dient te 

nemen van fantasie en speculatie. 

 

 

Zaterdag 4 februari 2023 
Bezoek, Ahmadiyya – Merksem 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een internationale 

religieuze organisatie met afdelingen in 206 landen 

waaronder ook in België. Het is de meest dynamische 

denominatie van de islam in de moderne geschiedenis, 

met tientallen miljoenen leden wereldwijd.  

18:00 verwelkoming en vertoning van gebed (Asr gebed) 

18:10 tot 19:00 info over onze gemeenschap  

19:00 tot  21:30 avondmaal en beantwoorden van vragen 

 
Deelname : € 20.00   meer info & inschrijvingen : www.antwerpfvg.eu – 

secfvg@yahoo.com 

 

mailto:secfvg@yahoo.com
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Zaterdag 11 februari 2023 
Wilrijk, het Keltische geitendorp 

Lezing door D.Dom (New Order of Druids) 

uur : van 10.00u    tot  13.00u 

toegang :  FVG leden €6  niet leden € 8 

 

reservatie gewenst - plaatsen zijn beperkt 

locatie : FVG, Goudenregenlaan 2 - 2610 Wilrijk 

 
Er was eens een dorp, niet ver van Antwerpen 

gelegen, waarvan de inwoners 'Geitenkoppen' 

werden genoemd. Ooit was het de thuishaven van 

een mythische reus die bekend stond als de 'Lange 

Wapper', maar de geschiedenis van dit 'Geitendorp' 

gaat nog veel verder terug in de tijd. Zelfs helemaal 

terug tot bij de Kelten, een volk van stammen dat 

eeuwenlang een groot deel van West-Europa heeft 

bewoond. Anno 21ste eeuw staat het district Wilrijk nog 

steeds bekend als het Geitendorp, en wordt de Lange 

Wapper nog altijd geëerd in de vijfjaarlijkse 

Geitenstoet. Waar komt die associatie met geiten en 

reuzen vandaan? Wie waren de Kelten en hadden ook 

zij een affiniteit met geiten? Welke rol speelde het dier 

in andere invloedrijke culturen? En wat is de rol van 

Sint-Bavo in dit alles?  D. Dom brengt een antwoord te 

bieden op deze en tal van andere vragen over de 

geschiedenis en folklore van Wilrijk. 

Zaterdag 29 april 2023                                                                          
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 : € 20.00 meer info & inschrijvingen : www.antwerpfvg.eu – 

secfvg@yahoo.com 

mailto:secfvg@yahoo.com


Cursussen & uitstappen verwacht in 2023 

Cursussen : o.a.  

Parapsychologie – Buddhist Art – Chinese Philosophy – 

Westerse Godsdienstfilosofie – Theosofie – Hylisch Pluralisme, 

enz… 

Uitstappen : o.a.  

Internationaal Museum van het Carnaval en het Masker te 

Binche,  

Koninkrijkszaal van jehovah’s getuigen,  

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
  

Living with the Spirits – Diane Lambin-De Clerck 

Dit boek nodigt de lezer uit om 

de rijke, zeer gevarieerde en - in 

onze ogen - zelfs uitbundige 

Mongoolse sjamanistische 

materiële cultuur te ontdekken. 

Mongolië is, samen met Siberië, 

een van de landen waar het 

sjamanenkostuum de meest 

opvallende uiting van het 

sjamanisme is. Deze kostuums en 

de sjamanistische voorwerpen 

zijn zeer belangrijke elementen in 

het sjamanistische denken 

aangezien 

deze 

'geestenge

waden' de 

sjamaan in 

staat stellen 

om contact te maken met voogdijgeesten en 

sjamanistische godheden.  

29,5 x 24 cm - 152 p, harde kaft   Tweetalige 

uitgave: Frans/Engels 

 

 

Het boek kan besteld worden via mail : dianedeclerck046@gmail.com 

Verkoopprijs: 65€ + verzending. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjivPX5rcH7AhUD_aQKHcfJAucQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKerk_van_Jezus_Christus_van_de_Heiligen_der_Laatste_Dagen&usg=AOvVaw1nkoGW4LzYVrj6a1U76SET
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjivPX5rcH7AhUD_aQKHcfJAucQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKerk_van_Jezus_Christus_van_de_Heiligen_der_Laatste_Dagen&usg=AOvVaw1nkoGW4LzYVrj6a1U76SET
mailto:dianedeclerck046@gmail.com
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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 

www.antwerpfvg.eu – secfvg@yahoo.com 

FVG – Goudenregenlaan 2 # 10 – 2610 Wilrijk/Antwerpen 

 

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 


