WCJA - Department of Jain Studies
Het WCJA Department of Jain Studies werd op
27 juni 2007 officieel ingehuldigd door Dr. N.
Shah en Kathleen Van Brempt, Vlaams minister
van Gelijke Kansen, Mobiliteit en Sociale
Economie. Het departement staat in voor de
wekelijkse colleges, onderzoek en de uitgaven
van informatie over de soteriologische,
filosofische, psychologische, en kosmologische
invalshoek.
Gezien te Wilrijk-Antwerpen thans de 1e Jain
tempel van het Europese vasteland opgericht
wordt, is de opzet van dit departement een
bijkomende belangrijke ondersteuning. Het
departement
staat
onder
de
verantwoordelijkheid van Prof. Dr. N. Shah,
secretaris-generaal van het WCJA te Londen.
De colleges worden gedoceerd door Drs. Chr.
De Lauwer, Indologe (UG)

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, onder
voorzitterschap van Dr.
Inigo Bocken (RUN).
De FVG beschikt in haar bibliotheek over een
bijzonder rijke verzameling Kierkegaardiana.
Samenkomst FVG laatste vrijdag van de maand
van 16.00 tot 18.00
(http://werkgroepkierkegaard.blogspot.com)

Religieuze Kunst en Etnografica
Departement &
Vriendenkring FVG
Sinds jaren bezit
de FVG een eigen
collectie religieuze
etnografica. Sinds
kort is de FVG dan
ook gestart met de
verdere
uitbouw
van de etnografische collectie en is bezig met
wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis
en de uitstraling ervan.
Het departement bezit tal van 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,
Dr. Fang, A.Vermaut, o.m.i., Ferdowsi University
of Mashhad, Iran, Prof. N. Reyhani, Dr. I.Lauf,
F. Lanslots, Dr. H.Wouters, E. Dralans.
Het Departement is een afdeling aan de FVG.
De religieuze kunst & etnografica worden in de
1ste plaats aangewend als educatief materiaal
ten behoeve van de FVG studenten.
RKEvzw :
Advieskomitee - Activiteiten :
Tentoonstellingen, lezingen, cursussen,…
FVG – RKE Vriendenkring vzw
www.RKEvzw.org

Avondlezingen
jaarlijks, tussen januari en juni zijn er geregeld
op wonesdagavonden lezingen op de FVG.
voor de Agenda 2016 kan u terecht op de
website van FVG en RKE.

werkgroepen
& departementen
binnen de FVG

FVG
Bist 164
B-2610 Wilrijk/Antwerpen
03.830 51 58
info@antwerpfvg.org
www.AntwerpFVG.org

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 : NAS-FVG@hotmail.com

Cartrysse Fonds
Het bestuur heeft op de algemene statutaire
jaarvergadering van 13 maart 2008 besloten
een
rekening
te
openen
i.v.m.
projecten/onderzoek.
Op
de
decanale
vergadering van 23 april 2008 werden drie
punten vastgelegd waarvan punt 2: De
Onderzoeksraad beheert en verdeelt de
onderzoeksfondsen en beoordeelt de dossiers
die haar zijn voorgelegd door een
onderzoekscommissie. Punt 3: De FVG richt een
onderzoeksfonds op waarbij onder meer
gestreefd wordt naar externe financiering.
Dergelijk onderzoek kan handelen over 'het
verschijnsel' religie, 'oude' en 'nieuwe'
levensbeschouwingen, opzoekingen i.v.m.
joodse, islamitische, boeddhistische, jainistische
en andere door hen gehanteerde rituelen, oude

christelijke, joodse en andere initiatieven,
gebouwen (het op kaart brengen van bepaalde
religieuze gebouwen, begraafplaatsen (1)), enz.
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor
ons en onze maatschappij. Onderzoek is niet
eenvoudig en niet goedkoop. Aan ons proefstuk
zijn we niet. In het verleden hadden wij korte
projecten (2) en langdurige projecten (3).
Tevens wordt aan onze docenten gevraagd een
bepaald project op zich te nemen, eventueel in
samenwerking met studenten en externe
wetenschappers.
Het fonds draagt de naam van onze oudstudente Godelieve Cartrysse (gestorven in
2003).

Nieuwe Religieuze Bewegingen NRB)
In samenwerking met diverse universiteiten en
academische instituten is er jaarlijks
een Conferentie i.v.m. een Nieuwe Religieuze
Beweging. Academici zijn te gast aan de
FVG. In 2014 werd Scientology (gesticht door L.
R.Hubberd - 1986) belicht, en dit jaar, in april,
Christian Science (gesticht door Mary Baker
Eddy – 1895). De volgende Conferentie zal
plaatsvinden in april 2016 waar papers zullen
behandelt worden over de Getuigen van
Jehova (gesticht door o.m. Ch.T. Russell –
1916); The Jehovah’s Witnesses in Scholarly
Perspective: What is new in the scientific study
of Jehovah’s Witnesses?
http://www.cesnur.org/2015/jehovah-cfp.htm
voor info i.v.m de werkgroepen of
departementen kan u terecht op het centrale
telefoonnummer van de FVG
03.830 51 58

De werkgroepen & departementen genieten
geregeld de steun van zowel particulieren als
diverse instellingen :

