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Geachte lezer
in onze eerste nieuwsbrief van 2017 kijken we even terug naar de lancering van het
Libbrechtgenootschap.
Tevens herinneren wij u aan de lezingen die in de komende weken zullen doorgaan.

De lancering van het Libbrechtgenootschap:
een terugblik

In de volkszaal van het stadhuis van Oudenaarde werd op 28 januari 2017
feestelijk het Libbrechtgenootschap boven de doopvont gehouden. Samen met
lokale politici werden meer dan 200 geïnteresseerde aanwezigen opgeroepen
tot wereldburgerschap. Burgermeester Marnic De Meulemeester verwelkomde
ons in deze prachtige volkszaal.

Ulrich Libbrecht leidde ons in in het groeiproces dat hijzelf doormaakte om
uiteindelijk van 'stinkende gouwe' te komen tot zijn comparatief model om
levensbeschouwingen wereldwijd in kaart te brengen en in het eigen leven te
integreren.
Els Janssens, voorzitster van het Libbrechtgenootschap, schetste het belang
van het levensbeschouwelijk integreren van oosters en westers denken.
Tevens tekende zij uit wat de doelen van het Libbrechtgenootschap zijn.
Zo werden we warm opgeroepen om in het dagelijkse leven Oost en West te
integreren en uit te komen voor meer verstandhouding ten aanzien van de
levensbeschouwelijke benaderingen van het leven, als zinvol levensproject.

https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=f869e1ed6cfcfb24ac6b87a10&id=17205a1d95


       Aankondiging van komende activiteiten
Wij herinneren u aan komende activiteiten:

13/02: Els Janssens spreekt in De Ast in Oudenaarde over 'Bewogen door liefde':
vanuit Libbrechts comparatief model staat zij stil bij verschillende vormen van liefde.
15/02: Els Janssens spreekt in Elcker-ik in Antwerpen over 'Filosofie zonder
grenzen'.
18/02: Daan Oostveen spreekt in de SCFA in Wilrijk over 'Emoties en comparatieve
filosofie, volgens het model van Ulrich Libbrecht'.
18/02: Guido Vanheeswyck, Patricia Konings, Els Janssens zijn de sprekers in de
SCFA in Wilrijk voor een gratis introductiedag over comparatieve filosofie.
04/03: Els Janssens leidt een seminarie in de SCFA in Wilrijk getiteld 'Wegwijzers in
de wereldfilosofie'. Het model dat de basis vormt van het denken van Ulrich
Libbrecht wordt voorgesteld en uitgediept.

Voor bijkomende informatie verwijzen we naar de website: www.libbrechtgenootschap.org.

Ter gelegenheid van de lancering van het Libbrechtgenootschap schreef Eugeen
Vanderschueren, stichtend lid, een toepasselijk gedicht.

 

Spiegelen
 

De oceaan als een heelal.
Het getij als de ziel.

De golven als een leven - even -

verwijlen op het strand.
Aanspoelend schuim als een lach

en wat lopen in te mul zand.

Wat baden. Zonnen. Vredig niksen
en louterend helen - stralen

als draden doorheen 't grijs van wolken.

Een poort? Een geheim.

http://www.libbrechtgenootschap.org/


Kwantumfotonen, sterren en regenbogen
is wat ik al weet

van het zwarte Niets
en het naakt zwerven

van 'Ik Ben' in een 'Niet-iets'.

Een heelal. De oceaan.
De ziel. Het getij.

Een leven. De golven. Dit even

- spiegelen - 
het heelal ... al heel.
Weet dan het beeld.
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