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voor Leuven
Een kunstzinnig bezinningsgebouw en 
een goddelijk en christelijk schooltje 
voor God, Jezus, Jan en Leuven!
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Inleiding

Hoe kwam ik tot de idee om een tempel voor God op te 
richten?

Deel I

Tempel Leuven voor God via Jan.

In juni 2006 heb ik tijdens een vastenperiode een soort 
van visioen gekregen waarin ik een tempel voor God 
zag. Ik was toen al enkele jaren bezig met het uittekenen 
en realiseren van graancirkels en met het organiseren 
van natuurfestivals. Daar bouwden we onder andere 
met natuurmaterialen kleine installaties, zoals een hek-
sencafé, een bakoven, composttoiletten, muziek podia,…

Gelovig was ik ook al enkele jaren, ik had er al enkele 
theaterprojecten over het leven van Jezus op zitten. Je 
kan dus zeggen dat ‘een tempel voor God’ een logische 
volgende stap was in mijn evolutie.

En vermits Jezus toen mijn leraar was en hij dat nog 
steeds is, komt er ooit ook een school in die tempel met 
een combinatie van de leringen van Jezus volgens het 
Nieuwe Testament en mijn eigen levenservaringen.

Bijkomend in mijn verhaal, is er ook het verhaal van de 
Maya’s rond het jaartal 2012 en tevens de reeds lang aan-
gekondigde ‘apocalyps’ door de apostel Johannes in het 
bijbelboek ‘Openbaring’. Hoe dan? Ik geloof dat er na een 
moeilijke periode, van hoe lang weet ik niet, een grote 
in  eenstuiking van de huidige, welvarende Westerse 

maatschappij zal volgen, zowel op sociaal, economisch, 
klimatologisch en politiek vlak. En dat er dan, uit de ‘as-
sen’ van dat verval, opnieuw een groot geloof in en een 
hernieuwde aanbidding van God en Jezus zal komen. 
Daarin zal mijn tempel een belangrijke, centrale plaats 
krijgen. Er zullen dus nieuwe, rijzende gemeenschapjes 
ontstaan, met in het midden een tempel: zoals een feniks 
die herrijst uit de as, als een nieuwe kiem. Er breekt dan 
een godvruchtig tijdperk aan, te vergelijken met de dui-
zend jaar die in de Bijbel voorspeld staat, en waarin lang-
durige vrede zal heersen. Na veel leed en moeilijkheden 
komt er hoop en licht in de vorm van een nieuw rust-
punt, de tempel.

Als alles weer wat rustiger is geworden in de wereld, 
zal ik ook de school – laten – oprichten, die gebaseerd is 
op mijn leven dat ik steeds in dankbaarheid voor God en 
dankzij de leringen van Jezus heb geleefd. Er zullen zes 
graadklasjes zijn van telkens twee leerjaren, voor kinde-
ren en jongeren van zes tot en met achttien jaar. De klas-
sen zullen zich situeren in de blaadjes van het gebouw. 
De lessen zullen thema’s bevatten als graancirkels, 
zweet  hutten, wandelen, Jezus-toneel, muziek, bijbelstu-
die en levenslessen volgens Jan.

Zo, dit is een beknopt overzicht van de tempel voor Leu-
ven.

Op een dag!
Groeten,

Jan
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Deel II

Tempel Leuven.

Al sinds 2006 droom ik ervan om een tempel voor God te 
maken, levensgroot, met hout, steen en glas. De bedoe-
ling ervan is God te eren in deze chaotische, doch leer-
rijke tijden. Deze tempel is voor mij orde in de chaos. 
Ook Jezus speelt hierin een belangrijke rol: het is dank-
zij Hem dat ik God en een volmaakt leven hier op aarde 
beter leer begrijpen. Om dan uiteindelijk op te staan uit 
de dood en zodoende alle leed hier op aarde, en zelfs de 
dood, te overwinnen. Jezus belooft zijn apostelen name-
lijk: ‘Hier op aarde zult gij altijd angst en benauwenis 
hebben, houdt echter goede moed: ik heb de wereld over-
wonnen!’

Deze tempel is een ultiem eerbetoon aan God en Zijn 
zoon. Hopelijk dromen jullie er ook van om dit ooit sa-
men uit te werken.

Ho, amen, Jan.

Deel III

De uiteindelijke bedoeling van de Tempel is om een offer 
te brengen als geschenk voor de hele wereld. Ik wil me-
zelf opofferen om het gebouw neer te kunnen zetten. 
Werken en me ervoor inzetten tot ik erbij neerval, met 
en uit liefde voor mijn vrienden en alle gelovigen.

Opdat het mooi en zuiver moge worden, zoals mijn 
hart.

Dank U, Vader, lang leve Jezus!
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Schets (door Orca: architectenbureau Leuven)
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Praktisch

T empel Leuven is een geometrisch gebouw in de vorm 
van een levensgrote bloem van zo’n zesentwintig 

meter diameter (hart en blaadjes). Met tuinen en loop-
pad eromheen kom je op zo’n zesendertig meter dia-
meter.

De bedoeling is om er enerzijds een bezinnings- en ge-
bedsplaats van te maken, en er anderzijds een christelijk 
geïnspireerde, maar geen katholieke, school in onder te 
brengen.

Er is één centrale, cirkelvormige ruimte met een koe-
pel en glasraam in de top waar men kan bezinnen, bid-
den en stil zijn. Daaromheen bevinden er zich zes 
(bloem)  blaadjes, met oogvormige ramen, die als klasjes 
dienen voor onderwijs. Het leerplan volgt een combina-
tie van Freinet- en Steineronderwijs, met een oorsprong 
in de leringen van Jezus Christus. Dit moet nog verder 
uitgewerkt worden.

Het is de bedoeling om de tempel in het Leuvense te 
bouwen.

Allereerste grondplannetje 
(Architectenbureau Orca, Leuven)

De eerste schetsen (2009)



13TEMPEL VOOR LEUVEN

Uitgewerkt grondplan 
en dwarsdoorsnede 
(Architectenbureau 
Orca, Leuven)
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Chronologisch 
overzicht 
van de werken 
van de tempel

(2001 – heden – toekomst)

Steinerschool carrière (2001-2008)

Eigen, zelfgemaakte ambachtswerken met papier, kar-
ton, hout, steen en glas: ‘rozetten’ genaamd (= mandala- 
achtige patronen in een soort ‘glasramen’/ 2003-2008). 

Bouwwerken/projecten op school, met klas 3 (een 
bak oven (2007) en een schuurtje in vakwerk (2008)).

Rozetten en 
kartonnen 
glasramen 

(+/- 70cm 
diameter) 

(2005).
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Eerste houten rozet of glasraam. Gerealiseerd met 
een boomschijf in acacia-hout, met gekleurd glas en 
zelfgemaakte mastiek (gemalen krijt en lijnzaadolie) 
(2006).

Tweede houten rozet of glasraam (2007).
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Bakhuisje uit leem, stro, paardenpis, kalk, hout, vuur-
bestendige bakstenen, gebakken rode kleien dakpannen, 
gewone bakstenen, … Gemaakt als bouwproject met klas 3 
van de Steinerschool (2007).
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Voor, tijdens en na de psychiatrie: 
de ambachts werken na mijn ontslag op 
de Steinerschool, de liefde, Vanessa, en het 
overdoen van vroegere ambachtswerken 
(mei 2008-februari 2010-heden).

Het maken van mijn eerste stenen, witte albasten rozet met de 
hand (handboor en draadzaag), zonder elektriciteit (2008). 
Deze rozet sneuvelde nadat hij op de grond terecht kwam.
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Essenhouten rozet: handgemaakt met houten hamer, beitel en gutsen (2008).
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Catalpa-houten rozet (2013) met geliefde Vanessa, hier afgebeeld.
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Het proces
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Tweede stenen, 
albasten rozet, 
opnieuw gemaakt 
naar voorbeeld 
van de eerste 
stenen rozet in 
2008 (2014) , nu 
wel met 
electriciteit: een 
boormachine en 
een wipzaag.
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Nevenwerken en -projecten aangaande 
de tempel (2010-heden).

a) Presentaties en voordrachten in maart en juni 
2014 en tentoonstellingen voor Kunst in de 
Steigers (De Hulster vzw) (2020) en Bizzart 
(vzw Walden) (2022).

Rozettenmobiel op de tentoonstelling van Kunst In De Steigers 
(2014) in de Sint-Jacobskerk in Leuven, een initiatief van 
beschut wonen De Hulster vzw.

Twee kleurrijke kartonnen rozetjes
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b) 3D-filmpjes en 3D-stills van de tempel, gereali-
seerd door Nima Nilian (2019).

Op mijn vraag heeft Nima een drietal 3D tempelfilmpjes 
gemaakt aan de hand van enkele kleine 3D-prints, schet-
sen en een stl-bestand (een digitaal bestand voor 3D- 
prints).

1. Buitenzicht-screenshot (algemeen uitzicht)
2. Binnenin 2-screenshot (met gebedsput)
3. Binnenin 1-screenshot (met zonne-effect)
4. Binnenin 3-screenshot (met regenboogeffect)
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c) De maquettes uit plastic en roestvrij staal: 
3D-prints; uitvoering door bedrijfje Volumatik 
(2015).

De plastic maquette
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Roestvrij stalen maquette en sleutelhanger. 3D-geprinte 
sleutelhanger-tempeltjes (zie foto’s) kunnen verkocht 
worden ten voordele van het ‘echte’ exemplaar.
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Model uit klei (30cm diameter, 2019) en 
houten model (1 meter diameter, 2021). 
Beide uitvoeringen werden hand-
gemaakt door Hassan Baghlal.
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Houten maquette
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d) De tempel-mal om tempelcakes en chocolade 
tempels mee te maken (2020).

Een van de manieren om de tempel te sponsoren, naast 
‘crowdfunding’, is door het produceren en verkopen van 
cake- en chocolade tempeltjes, zowel vegan als niet- 
vegan, aan de hand van een mal. Deze eerste mal is uit 
voedings-silicone gemaakt, in samenwerking met Koen 
Princen.

De silicone mal
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Vegetarisch

Vegan: Reactie Sylvie Boisieux 
op Facebook:
Now, this is the best vegan cake 
I’ve had!!! After the chocolate 
Temple, I decided to try The 
Temple Cake. Simply devine. 
Thank you, Jan Loenders.
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Chocolade tempels (fondant en 
melkchocolade), uitgevoerd door 

chocolatier Olivier Delvaux.

Fondant & vegan: Reactie Sylvie 
Boisieux op Facebook:

Who doesn’t need a Chocolate Temple 
from time to time? Beautiful, delicious 
and vegan! A dream comes true thanks 

to Jan Loenders.
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De toekomst!

a) De grond vinden

(oppervlakte die nodig is: minimum 25 are ofwel 50 x 50 
meter)

b) De eerste werken, het bouwen.

c) De tempel, de heropstanding, de dood overwin-
nen, de toekomst, met een hernieuwde aanbidding 
van God.

God en Jezus staan centraal: bidden, vasten, sober leven, 
minimalisme, … In deze periode (winter 2009-2010) ging 
ik op straat leven, in een schapenstal slapen, was ik een 
herder voor God.

Stilletjes aan zelfstandig, volwassen en volmaakt 
worden (zomer 2020- ?)

Volgend boek: ‘Jan’.

Toprozet tempel; de ‘voleinding’.
Eerste schetsje

Uitgewerkte schets door 
‘Vector Systems’ (Tienen)





Graancirkel- en 
labyrintstiel
2004 – heden
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Inleiding

Mijn interesse voor graancirkels werd gewekt in het 
voorjaar van 2001. Ik geraakte mateloos geïnspi-

reerd en geïntrigeerd door een boek van de zoon van m’n 
ex-partner, met prachtige luchtfoto’s over het onder-
werp. We vertrokken nog diezelfde zomer naar Enge-
land, het mekka van de graancirkels!

Het bleek het begin van een lange, gepassioneerde 
weg, die tot op heden voortduurt. Ik begon boeken te le-
zen, lezingen te geven en jaarlijks terug te keren naar 
graancirkels, vooral in Engeland, maar ook in Nederland 
en België. Ik nodigde experts uit om lezingen te geven, 
organiseerde graancirkelsymposia en tekenworkshops. 
Daarnaast deed ik zelf veel onderzoek.

In 2003 kwam ik op de ‘crop circle camping’ in Enge-
land in contact met enkele ‘makers’ van graancirkels. 
 Jawel, dit waren mensen en geen aliens! Ik ontmoette en-
kele stoere gasten in legeruniform, die aanwezig waren 
in een grote, groen geschilderde legerbus, en die, gewa-
pend met een pentekening van een graancirkel, er eentje 
uit de grond stampten. Ze toonden mij stilletjes aan de 
weg naar het zelf creëren van graancirkels. Ik ging toen 
niet op hun voorstel in om met hen mee te doen die nacht, 
maar nam me wel voor om er zelf aan te beginnen in Bel-
gië. Met één duidelijke voorwaarde: ik zou het in samen-
spraak met de boeren doen, en bijkomend: liefst over-
dag.

In 2004 ben ik graancirkels beginnen maken en 
sindsdien ben ik er niet meer mee gestopt. Ondertussen 
heb ik heel wat ervaring. Ik ga aan de slag met een meta-
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len pin van ongeveer anderhalve meter lang, wat plan-
ken om tarwe en gerst plat te leggen, ronde houten palen 
om maïs neer te duwen, een lange meter en touw! Ook 
gras komt aan bod, dat gemaaid wordt met een bosmaai-
er of grasmachine.

Veel plezier met de negental luchtfoto’s, die met een 
drone, helikopter, sportvliegtuig, luchtballon en camera-
kraan genomen zijn. Zoek zeker ook de verhalen rond de 
graancirkels op. Je vindt ze wat verder in dit boek terug.

Ook een drietal labyrinten die je kan lopen ter bezin-
ning, komen aan bod.

Voor boekingen en bestellingen, mail of bel me op 
janloenders1@yahoo.be of 0484/41 80 21.

Graancirkels
a) Herent (2004)

Mijn eerste graancirkel heb ik samen met Peter Van Vin-
ckenroye gemaakt. We konden gebruik maken van een 
veld van bioboerderij De Wikke, waar Peter werkte. We 
hebben het graan in november met de hand gezaaid en in 
mei konden we aan de slag. Om het resultaat tenslotte te 
kunnen bekijken, zijn we op een dak nabij het veld ge-
klommen.

Bovendien heeft een leerling van de Steinerschool 
deze graancirkel in zijn jaarwerk vermeld en daarnaast 
is er, in het kader van een symposium over 2012, een me-
ditatie in doorgegaan.

Kim, Rob, Peter, Alexander, Wannes en Bert hebben 
meegewerkt aan dit project.

Schets
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De Wikke, wintergerst, Ø25 m.
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b) Kessel-Lo (2006)

Tarwe, Ø56 m.
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Deze graancirkel heb ik in opdracht van stad Leuven ge-
maakt. De roman ‘Cirkels van graan’ van de Leuvense 
schrijfster Maria Jacques, speelt zich onder meer af in 
een graancirkel aan de abdij van Vlierbeek. Op de boek-
voorstelling heb ik een lezing gegeven over graancir-
kels. Toenmalig hoofd van het Provinciaal Domein in 
Kessel-Lo, Dirk Vansina, kwam op het idee om die graan-
cirkel daadwerkelijk aan te leggen en zo ging voor dit 
project de bal aan het rollen.

Toen de graancirkel eenmaal af was, zijn er enkele 
mensen met een sportvliegtuigje over gevlogen. Dit was 
mogelijk dankzij de opa van Els Debarbieux, die piloot 
is.

Daarnaast heeft het vrt-programma ‘Duizend zon-
nen en garnalen’ een reportage over deze graancirkel 
gemaakt en dat is ook de reden waarom er een zon in ver-
werkt is.

Daniël en Daniël hebben meegewerkt aan dit project.
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c) Itterbeek (2006)

Deze graancirkel heb ik voor een jeugdbeweging ge-
maakt, die een aparte locatie wilde om de thriller ‘Signs’ 
op groot scherm te bekijken. De boer had een ulm, waar-
mee hij over het veld is gevlogen. Hij heeft ook foto’s ge-
trokken vanuit de lucht.

Daniël en de ploeg van de jeugdbeweging hebben 
meegewerkt aan dit project.

Maïs, Ø50 m.
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d) Meise (2007)

Deze graancirkel heb ik gemaakt in opdracht van het 
tv-programma ‘De Provincieshow’ van de vrt. In dit for-
mat namen de vijf Vlaamse provincies het tegen elkaar 
op in een muzikale competitie. De graancirkel was een 
verrassing van Axel Daeseleire voor Kris Wauters. Ze 
zijn er met een sportvliegtuigje over gevlogen en hebben 
er toen ook beelden van gemaakt. Het speciale aan deze 
opdracht was dat ik ’s nachts aan het werk moest. Dit was, 
ondanks wat desoriëntatie, een bijzondere ervaring, 
maar als ik eerlijk mag zijn, niet voor herhaling vatbaar. 
Persoonlijk vind ik dit mijn minst geslaagde graancirkel.

De ploeg van de vrt heeft meegewerkt aan dit pro-
ject.

Maïs, Ø45 m.
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e) Halle (2009)

Deze graancirkel was mijn grootste opdracht tot nu toe 
en heb ik gemaakt voor het tv-programma ‘Witse’. Hier-
bij had ik de leiding over een ploeg van tien werknemers 
van de vrt. Op de foto is een lichaam te zien, dat in de 
detectiveserie een lijk moest voorstellen.

Om de graancirkel achteraf te kunnen bekijken, heb-
ben we gebruik gemaakt van de ladder van een brand-
weerwagen.

Tarwe, Ø45 m.



43GRAANCIRKEL- EN LABYRINTSTIEL

Hierna volgde een periode van acht jaar waarin ik geen 
projecten heb opgenomen.

f) Herselt (2017)

In het vtm-programma ‘Hoe zal ik het zeggen?’, gepre-
senteerd door Jens Dendoncker, brengen de deelnemers 
boodschappen op een originele manier over aan iemand 
uit hun directe omgeving. In de uitzending waarvoor ik 
deze graancirkel heb gemaakt, moest een jongeman iets 
aan zijn pleegmoeder kwijt. De makers van het program-
ma zijn er toen, samen met de jongeman en zijn pleeg-
moeder, met een luchtballon overgevlogen om te achter-
halen wat de boodschap precies inhield. Achteraf zijn er 
ook luchtfoto’s gemaakt met een drone.

Bert, Jan en Saskia hebben meegewerkt mee aan dit 
project.

Maïs, 40 m bij 40 m.
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g) Bierbeek (2018)

Aan deze graancirkel hebben we twee dagen gewerkt. 
Hij is gerealiseerd in samenwerking met ’t Collectief, 
Sint-Kamillus, het Hoeckhuys, De Hulster, Pastya en 
upc  Kortenberg. Enkele groepjes kwamen gedurende 
twee dagen langs en zij die daar zin in hadden, konden 
mee de handen uit de mouwen steken. Het ging om een 
grote oppervlakte waarbij veel cirkels moesten plat-

gelegd worden, waardoor iedereen aan zijn trekken 
kon  komen. Het resultaat van dit project hebben we 
 zowel vanuit een sportvliegtuig als met een drone be-
keken. De  piloot, Yves, en ik zijn met een Cessna opge-
stegen vanop het vliegveld in Goetsenhoven om de 
graancirkel te gaan bewonderen, wat een zeer leuke er-
varing was.

Tarwe, Ø49 m.
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h) Wijnegem (2019)

Hier gaat het niet om een graan-, maar om mijn eerste 
grascirkel. We hebben hem gemaakt in opdracht van 
Studio 100, met name voor ‘Het Duistere Hart’, de tweede 
bioscoopfilm van ‘Nachtwacht’. We zijn begonnen met 
het platleggen van het gras, dat een hoogte van dertig 
centimeter had, zoals we dat ook doen bij een reguliere 
cirkel. Het gras kwam na enige tijd weer rechtop te staan 
waardoor de figuur niet tot zijn recht kwam. Daarom 
hebben we besloten om het gras af te maaien met een 
bosmaaier, zodat het contrast tussen de vlakken groter 

werd. Om het effect nog te vergroten, zijn bepaalde delen 
gekleurd met bruine beits. Er werden vanop een came-
rakraan beelden van de cirkel gemaakt.

Achteraf hebben we ook nog de vertoning van de film 
voor medewerkers kunnen meepikken in de Metropolis 
in Antwerpen in een cast en crew-visie.

Vanessa heeft meegewerkt aan dit project.

Gras, Ø30 m.
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i) Beveren (2020)

Dit is een tweede grascirkel waarbij het gras zo mogelijk 
nog lager stond dan bij het vorige project. Hier hebben 
we het gras heel kort afgereden met een grasmachine. 
Deze cirkel is verwerkt in een filmpje om een gin, Moon, 
te promoten. Het grasveld bevond zich in het kasteel-
park Cortewalle.

Ook hier werd gebruik gemaakt van een drone om 
het resultaat te bekijken.

Bert en Vanessa hebben meegewerkt aan dit project. 
Met dank aan Tommy en Matthew van Moon gin.

Gras, Ø25 m.
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Labyrinten
a) Bassevelde (2007)

Een leraar van de Steinerschool trok elk jaar met zijn 
klas naar de kathedraal van Chartres, waar ze ter bezin-
ning het labyrint aldaar liepen. Dit heeft me geïnspi-
reerd om voor een kunstroute van de kvlv, de vroegere 
Boerinnenbond, hetzelfde labyrint na te maken. Ik heb 
hem aangelegd in een hertenstal, waarin ik in de mulle 
aarde ringen heb gekerfd met een stok aan een touw. 
Daarna heb ik de groeven volgens het labyrint opgevuld 
met zo’n tien kilogram maïsmeel.

Met dank aan een Aziatische jongen, wiens naam mij 
niet meer te binnen schiet.

Foto (internet) labyrint Chartres (Frankrijk) -kathedraal Ø15 m.
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b) Leuven (2018)

Dit labyrint heb ik gemaakt voor Kunst In De Steigers, 
een tweejaarlijks kunstenfestival van De Hulster vzw, in 
hartje Leuven. De locatie van deze editie was de mooie 
Predikherenkerk. Ik heb de vorm met stoepkrijt en touw 
uitgezet en daarna met papiertape afgeplakt. Jong en 
oud hebben het labyrint gelopen.

Piet en Vanessa hebben meegewerkt aan dit project.

Ø9 m. © Vertommen



52 TEMPELS VAN JAN

c) Bierbeek (2019)

Dit labyrint heb ik gemaakt op vraag van Katrien Cor-
nette van de pastorale dienst van Sint-Kamillus. Ieder-
een kan het ter bezinning lopen. De ochtend waarop we 
aan de slag gingen, was zowel letterlijk als figuurlijk 
stormachtig, omwille van bakken regen en onderlinge 
ruzies. Tijdens het maken van het labyrint keerde de 

Ø12 m.

rust gelukkig terug. Ik heb deze figuur uitgezet met 
stoep krijt en touw, heb vervolgens de lijnen geverfd met 
witte verf en deed dit in samenwerking met Kristof en 
verschillende bewoners van Sint-Kamillus. Uiteindelijk 
hebben we het labyrint ritueel geopend met onder ande-
re salierook.
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Colofon
Website en dankwoord

Meer info over de tempel en -school: zie website (ism 
Pieter L.):

www.janloenders.be

Met veel dank voor dit boek aan uitgever Tom Van Aken, 
lay-outer Peter De Greef, redactrice Marijke Gets, kun-
stenaar/tekenaar Piet Michiels en allen die meewerkten 
aan het maken van schetsen, maquettes, foto’s, 3D-film-
pjes, graancirkels, labyrinten, …

Merci!!!
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De Tempelschool

Mijn bedoeling met de tempel is ook dat er ooit een tem-
pelschool voor kinderen, jongeren en volwassenen in 
zal komen met nieuwe, bewustzijnsverruimende vak-
ken zoals:

• ambacht
• graancirkels en labyrinten (en de wiskunde, 

meetkunde en heilige geometrie erachter)
• muziek
• zweethutten (en de vier elementen: water, vuur, 

aarde en lucht)
• wandelen (zowel de pure natuurbeleving alsook de 

cultuurbeleving)
• Jezus-toneel (waarbij er scènes uit het Nieuwe 

Testament in woord en beeld nagespeeld worden)
• bijbelstudie 

Ik geloof dat we, door zulke leer- en groeiprocessen door 
te maken en te beleven, uiteindelijk dichter bij de Chris-
tus, de koning, komen. Jezus is onze leraar en meester. 
Het streefdoel van deze scholingsweg is om uiteindelijk 
volmaakt te worden, zoals God, en Jezus als mens. Dan 
zullen we klaar zijn om de dood te overwinnen, herop te 
staan en ten hemel te varen. Ik geloof dat dit de grote les 
is die Jezus Christus uitdroeg. Het is een einddoel dat wij 
ook kunnen bereiken door ons dagelijks in te zetten voor 
en met God en niet op te geven tot aan de dood! Hierbij is 
bewust omgaan met voeding ook belangrijk en mag een 
occasionele vastenperiode ook een plekje krijgen.

Hopelijk mag deze school er op een dag komen!
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