
( advent 2017 ) Nog even zondag… 
VRT in levensbeschouwingenland. Veelzinning & vrijgelovig verbinden ? 
 

Dromen over VRT-programmas zoals Jacobine op zondag in Nederland 
https://www.kro-ncrv.nl/jacobineopzondag. Of levensnabije diverse vieringen 
https://www.nporadio5.nl/nogevenzondag waar diversiteit in (on)geloven in 
dialoog gaat. Levens beschouwen & verhalen vertellen over visioen & 
bestemming. Wat bezielde minister Gatz door onverbindend te spreken ? 
Resultaat is www.tertio.be/petitie-erediensten en ongemakkelijke gevoelens 
bij veel Vlamingen. Moeten gelovigen en vrijzinnigen virtueel migreren naar 
Nederland of Wallonië voor hun levensbeschouwing of kan Vlaanderen na 2 
jaar hetze een nieuwe levensadem vinden ? Het kan in Wallonië & Nederland. 
Vlaanderen, denk aub. post-modern & vind hieronder inspiratie bij de buren 

https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_et-dieu-dans-tout-ca?id=180  

https://www.npo.nl/de-boeddhistische-blik/POMS_S_NCRV_3602733  
https://www.npo.nl/de-verwondering/19-11-2017/KN_1694377 
https://www.npo.nl/kwartslag/13-08-2017/VPWON_1271102  
https://www.npo.nl/dus-ik-ben/VPWON_1251323  
https://www.npo.nl/brainwash/VPWON_1261031  
https://www.npo.nl/de-nieuwe-maan/VPWON_1258838  
https://www.npo.nl/Mijn%20pelgrimspad/KN_1693069 
https://www.npo.nl/het-vermoeden/VPWON_1257893 
https://www.npo.nl/jacobine-op-zondag/KN_1676723 
https://www.npo.nl/de-kist/VPWON_1260610 
https://www.npo.nl/mijn-maria/KN_1684845 
  

Proficiat VRT als je geloven viert. De vrijzinnig humanisten zouden beter net 
zoals de christelijke humanisten ook een viering krijgen op radio & tv zodanig 
dat we kunnen leren van elkaar. Open de loge !  
 
Echt niet normaal dat men zo levensbeschouwelijke armoede organiseert. 
Vlamingen zijn nu éénmaal minder ondernemend als Nederlanders en dus is 
duwtje ( vroeger via de derden ) via  overheidszender wel nodig. Tenzij 
vieringen ondergronds moeten gaan ?  Tegen radicalisering : meer religie & 
derden op de VRT ! Wat denkt de CD & V ? Wat denkt NVA ? Wat denkt de 
oppositie ? Is divers (on)geloven geen onderdeel van Vlaanderen wortels & 
identiteit ? Open VLD misprees en zette religie opzij als monoloog ! En nu ?  
Gelukkig was er een opgemerkte opinie van Dieter Dujardin in het Laatste 
Nieuws van 7 december 2017. Wat er op wijst dat de liberale familie geen 
monoliet is. Hopen en geloven dat er nieuw levensbeschouwelijk licht zal 
schijnen aan het einde van Vlaanderens levensbeschouwelijke tunnel ? 
En dat men gaat kijken/horen waar Nederland inspiratie vindt ! Vlaanderens 
leegte & kilte kan levensbeschouwelijke warmte & verbinding worden ! 
  
groet van Luc & de marias/freyas/muzes onderaan blz.3 bij de Brugse Kapellekensbaan 

Corpus 2005 langs toen nog bedreigde Lappersfortbos www.natuurenbos.be/lappersfortbos  

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-
wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84  
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