
 

Beste vrienden en sympathisanten, 
De lezing van 16 april a.s. "Symbolen, een eeuwig mysterie?" door  
Prof. Jo Haazen gaat wegens omstandigheden niet door en zal verplaatst 
worden naar een later te bepalen datum. 
 
Ter vervanging zal er een lezing plaatsvinden : 
“de erfenis van mijn Indiaanse buurman” door Drs. E.Vonck 
 
Inleiding over de diversiteit van de Noord-Amerikaanse Indiaanse volkeren en 
wat hun bijdrage was/is voor onze cultuur. Woordenschat, cultuur, traditie, 
kunst, politiek,….  

  Extra mededeling : Lezing 16 april 
 

23  april : Sikhisme door Prof. S. Kapoor 
 
Sukhbir Singh Kapoor is a writer and educator. He has served as a professor 
and administrator at universities in several countries. Kapoor is currently Vice 
Chancellor of The International School of Sikh Studies and Khalsa College 
London. He has written 50 books, of which 44 are on various aspects of 
Sikhism, one is on economic theory, one deals with business administration, 
one is on accounting practice and three cover Panjabi poetry. His regular 
articles have appeared in many English and Panjabi magazines, and he has to 
his credit many hundred such articles. His academic work has brought him 
numerous awards, including the Punjabi Academy Award from the 
Government of Delhi. He has organized many symposia for drama and poetry 
and has directed many plays. Dr. Kapoor is the chief editor of the Sikh Courier 
International. The Sikh Courier International is the only English magazine 
published outside of India which is devoted solely to religious publications. 
 
Programma : 
23 april van 10.00u tot 16.00u 
Voormiddag sessie : Sikhisme 
Namiddag sessie : Documentaires over het Sikhisme 
Taal : Engels 
Bijdrage voor de ganse sessie : € 10.00 
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28 april : Humanistic Buddhism door  
                 Miaodi en Mr. Guangher 
 
IBPS, of de Fo Guang Shan temple, zoals hij in de volksmond heet, is een 

boeddhistische tempel in Chinatown (Antwerpen). De tempel behoort tot de Fo 

Guang Shan orde in Taiwan. Miaodi is de ambassadrice van de tempel, een 

functie die je normaal 2 tot 4 jaar vervult bij de orde. En daarna verhuis je naar 

een ander land. Want ‘flowing water stays fresh’, zoals ze zelf zegt. Kwestie van 

open minded te blijven en niet vast te roesten op één plaats of aan één 

gedachte. Samen met haar collega, Mr. Guangher van de Fo Guang Shan He Hua 

Temple te Amsterdam zullen zij een lezing geven over het Humanistisch 

Boeddhisme. 

Programma : 
28 april om 13.30 
Taal : Engels/Nederlands 
Bijdrage voor de sessie : € 10.00 
 

 

Gastcollege 2 

Tentoonstelling 
“De magie van het masker” 

maskers uit FVG en privé collecties 
 
De mens en maskers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maskers 
zijn allicht de oudste vorm van expressie die de mensheid ooit heeft 
uitgevonden. Alle gemeenschappen en culturen hebben op een bepaald 
moment in hun geschiedenis maskers voor diverse  - soms dezelfde - 
redenen gebruikt. Tegenwoordig hebben maskers veeleer een 
exclusieve artistieke functie gekregen en worden ze vooral gebruikt in 
theater en carnaval. Zeer fascinerend daar hun ‘primitieve’ functies en 
hun esthetische waarde als zijnde kunstwerk nog steeds die mysterie, 
die magie met zich meedragen komende uit een ver verleden gehuld in 
hun heilige, mystieke en magische rol. 
De tentoongestelde maskers komen o.a. uit Afrika, Noord- & Zuid 
Amerika, Azië, Oceanië,…. 

 
Expo : “de magie van het masker” 
FVG – Bist 164 - Wilrijk 
Data  :  22 april t/m 23 mei 2014 
Extra weekend opening 10 & 11 mei 
Uur :  10.00 tot 16.00 (en op afspraak) 
Toegang : gratis 
Catalogus beschikbaar 

 



           

 

In de wereld van vandaag komen de verschillende culturen en volkeren steeds vaker in contact met elkaar. 

Antwerpen telt talloze levensbeschouwingen en de vertegenwoordigers van al die levensbeschouwingen wonen 

in jouw buurt, jouw straat en zijn je buur. Maar weten we wel wat de andere denkt en gelooft? 

In een reeks lezingen aan het FVG kan iedereen kennismaken met verschillende levensbeschouwingen.  

De lezingen vinden plaats op woensdagavonden – deuren gaan open om 19 uur, de lezing start om 20 uur – en 

gaan door in de lokalen van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG), Bist 164 – 

Wilrijk. 

De toegang is € 5.00 per lezing 

Info & inschrijvingen : FVG – 03.830 51 58 – www.antwerpfvg.org    -    secfvg@yahoo.com 

 

30 april 

“Het Bahá'í geloof van mijn buurman” 

Drs. Nosratollah Reyhani 

 
14 mei 

“ De Vrij-katholieke Kerk, de katholieke kerk voor 
de 21

ste
 eeuw.”  

Drs. Godelieve Opgenhaffen 
 
 

28 mei 
“Mijn buren zijn sannyasins, Osho (Bhagwan) 

volgelingen in Antwerpen” 
 Vitesha Offeciers & Savera 

 
11 juni 

“Wat gelooft mijn  
Japans-Christelijke buur ?”  

Dr. Peter Baekelmans, cicm 

 

 

 

 

 

Avondlezingen “Wat gelooft uw buur ?” 
 

 



30 april  
“Het Bahá’í geloof van mijn buurman” 

Drs.Nosratollah Reyhani 

In bijna alle landen van de wereld, in steden, dorpen en 
gehuchten  zijn er mensen die een bahá’í als buurman hebben. 
Voor al die bahá’í-buren geldt dat ze een gemeenschappelijke 
doel voor ogen hebben: het leveren van een bijdragen aan de 
verbetering van de samenleving en het bevorderen van de 
eenheid van de gehele mensheid in de ruimste zin van het 
woord. De lezing over deze “buren” belicht hun 
achtergronden, hun overtuigingen en hun inspiratiebronnen.  
 
 
14 mei   
“Mijn buur is …… Vrij-katholiek” 
Drs. Goddelieve Opgehaffen 
Wanneer mensen praten over de ‘katholieke kerk’, dan wordt 
bijna nooit de vraag gesteld: ‘Welke katholieke kerk?’ Het 
merendeel van onze medemensen gaat er van uit dat we dan 
praten over de Rooms-katholieke kerk. Binnen het 
katholicisme bestaan echter heel wat niet-roomse katholieke 
kerken. Een daarvan is de Vrij-katholieke Kerk (VKK). Een klein, 
onafhankelijk kerkgenootschap,  
ontstaan uit een reorganisatie van een klein oud-katholiek 
kerkgenootschap in Engeland.  
Historisch werd de VKK gesticht 
in 1916 door de bisschoppen C.W.Leadbeater (1847-1934)  
en James Ingall Wedgwood (1892-1950). Wat was hun visie, 
wat was hun inbreng? Dit alles bekijken we op deze avond 
zodat ieder van ons kan begrijpen wat deze Vrij-katholieke 
Kerk zo uniek maakt in deze 21ste eeuw? 
 
28 mei  
“Mijn buren zijn sannyasins, Osho/Bhagwan volgelingen in 
Antwerpen” 
Drs. Vitesha Offeciers & Savera 
Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) 
Never Born 
Never Died 
Only Visited this 
Planet Earth  
De ganse beweging rond Bhagwan is ook na zijn heengaan 
zeer populair. Wie was hij, wat is zijn leer en hoe vergaat het 

zijn volgelingen. Op al deze vragen krijgt u een antwoord tijdens deze lezing, gegeven door 2 
sannyasins. 
 
11 juni  
“wat gelooft mijn Japans-Christelijke buur ?” 
Dr. Peter Baekelmans, cicm 
Wat gelooft een christen in Japan? Hij of zij gelooft meer dan alleen wat de kerk hem of haar 
voorschrijft, en tegelijk zijn ze soms katholieker dan de paus, ook al klinkt dat met de huidige paus een 
beetje hautain. Ik zal proberen mijn twintig jaar van leven met Japanse christenen te tekenen in het 
licht van het mooie thema: wat gelooft mijn buur? Het zal over onder meer over sashimi, nieuwjaar, 
boeddhistische rozenkrans enzovoort gaan. Misschien een wat verward verhaal, maar ook dat is 
typisch Japans, of geloof je me niet? Kom dan maar luisteren.... 
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