
Blaisantkerk
Blaisantvest 37
De Blaisantkerk is een christelijke gemeenschap met 
wekelijkse zondagvieringen en een vormingsaanbod. Met 
extra aandacht voor mensen die uitgesloten, verdrukt of 
gemarginaliseerd worden. Iedereen is welkom.
10u: Verwelkoming en kennismaking. 
10u30: Zondagviering “Franciscus: inspiratiebron toen, nu en straks” 
11u30: Aperitief en nagesprek.  
Voor kinderen basisonderwijs is er van 10u tot 12u creatief bijbels 
atelier. Voor kinderen tot 6 jaar is er van 10u tot 11u30 kinderopvang

Evangelische Kerk De Burg 
Burgstraat 13
In de evangelische kerkgemeenschap staat Jezus Christus 
centraal. Als gelovigen gaan we samen op weg om Jezus na te 
volgen in woord en in daad.
10u-11u15: Eredienst  
11u30-17u: Doorlopend programma met versnaperingen, randani-
matie en infomomenten.

Evangelische Kerk Bourgoyen 
Brugsesteenweg 325
Iedereen is welkom op onze open eredienst. Ook voor 
kinderen valt er veel te ontdekken met een leuk zoekboekje! 
In de namiddag is er doorlopend opendeur met kleine 
randactiviteiten.
10u-12u30: Evangelische Eredienst + aansluitende receptie (vooraf 
inschrijven is nodig) 
14u30-17u: Tentoonstelling “Zeven kantelmomenten in Gods plan”.

Zen Sangha
Elyzeese Velden 10 B
Zen Sangha is een zenboeddhistische gemeenschap, gegroeid 
uit de Japanse Soto Zen-traditie. Maak kennis met een korte 
rondleiding, een stil meditatiemoment en een kopje (groene) 
thee.
10u30 – 12u30: Vrij bezoek.
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Taoïsme - Podiumzaal van Freinetschool De Vlieger 
Podiumzaal van Freinetschool De Vlieger – Wasstraat 120
Taoïsme is gebaseerd op de natuur en op gezondheid. Neem 
deel aan onze meditatieve gezondheids- en rusttrainingen. 
Het zijn gemakkelijke oefeningen, gebaseerd op de Chinese 
taoïstische geneeswijzen. 
14u: Eerste sessie. 
15u30: Tweede sessie.  
Sessies duren ongeveer 1uur. Draag makkelijke kledij.  
Vooraf inschrijven is nodig.

Moskee El Fath 
ingang via Klapeksterstraat 22
Tijdens je bezoek aan onze moskee krijg je antwoord op al je 
vragen. Daarna krijg je een Marokkaanse muntthee en (voor 
wie wil) een hennaversiering op de hand. 
14u30, 15u30 & 17u30: Rondleiding van 45 min.  
Vooraf inschrijven is nodig. In de moskee draag je geen schoenen, 
draag dus schoenen die gemakkelijk uit kunnen.

Meer informatie en inschrijven:
www.stad.gent/dagvandelevensbeschouwing

of bel Gentinfo (09 210 10 10)
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Saint John’s Anglicaanse Kerk
Sint-Elisabethkerk, Begijnhofdries in Het Oude Begijnhof
Vier mee met de zondagsdiensten of zing mee tijdens het 
groot gezang. Kom wanneer je wil. Stop wanneer je wil. Geen 
ervaring nodig. 
10u: Communieviering (Nederlands) 
11u: Communievering (Engels)  
12u: Koffie, thee en gemeenschappelijke ontmoeting. 
13u-16u: Groot gezang.

Orthodoxe kerk van de Heilige Apostel Andreas
Sophie Van Akenstraat 56
Ontdek prachtige fresco’s, muurschilderingen en mozaïeken 
tijdens de rondleiding in de kleine en grote kerk van de 
orthodoxe parochie en het Huis van de Grootjuffrouw van het 
Oud-Elisabeth Begijnhof.
Rondleidingen om 13u, 14u, 15u en 16u.  
Voor kinderen is er een aparte rondleiding voorzien.  
Vooraf inschrijven is nodig.

Tevhid moskee 
Fr. Ferrerlaan 214a
Bezoek deze prachtige moskee met symbolische minaretten 
en koepels, met een rijkelijk versierde gebedsruimte vol 
mooie bloemmotieven en kalligrafische teksten. Wees 
welkom!
11u, 12u30u en 15u: Rondleiding met kopje typische Turkse thee 
en gebakje nadien. Vooraf inschrijven is nodig.

Universele kerk van het Koninkrijk Gods
Land van Waaslaan 4
In de Universele Kerk bieden we je een moment van rust 
aan. Tijdens de bijeenkomst zal gebeden worden voor de 
aanwezigen. Wie wil, kan in gesprek gaan met de Pastor. 
Rondleidingen om 13u, 14u, 15u en 16u. Vooraf inschrijven is nodig.

Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk
Sint-Pietersplein
Leer ons kennen op  de zondagsdrink na de eucharistie. 
Aansluitend kan je genieten van een orgelrecital op het 
bekende Van Peteghem-orgel.
11u: Zondagsviering. 
12u: Zondagsdrink met aansluitend orgelrecital.

Sikhisme: Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji Gent
Kortrijksepoortstraat 49 
De Sikhs zijn wereldwijd gekend voor hun gastvrijheid, en 
ook nu beantwoorden we graag al je vragen tijdens een 
rondleiding. Daarna kun je genieten van heerlijke Panjabi 
thee en een hapje. 
10u – 17u: Rondleiding. Gelieve je hoofd te bedekken, met een sjaal 
of doekjes die we ter plaatse aanbieden. 

Sint-Lievenskerk
Ledebergplein
Bezoek de tentoonstelling Sint-Franciscus in de stad in de 
kerk. We geven je graag een korte inleiding over de betekenis 
van Franciscus van Assisi.
10u – 17u: Vrij bezoek aan de kerk en de tentoonstelling. 
11u, 12u, 13u, 14u, 15u en 16u: Begeleid bezoek  
Vooraf inschrijven is nodig.

Kerk Sint-Antonius van Padua
Forelstraat
In deze multiculturele kerk is iedereen welkom, ongeacht 
ras, kleur en taal. De Eucharistie in verschillende talen is een 
schitterende belevenis.
11u: Multiculturele Eucharistieviering  
(gezongen in het Nederlands, Congolees en Filipijns). 
12u, 13u, 14u, 15u, 16u: Begeleide rondleiding  
Vooraf inschrijven is nodig.

Kerk Sint-Jacobs
Bij Sint-Jacobs
Je bent welkom op het inhuldigingsconcert van ons nieuw 
geplaatst orgel, met zangbegeleiding. Door de dag is de kerk 
vrij te bezoeken. 
11u: Vrije toegang. 16u: Orgelconcert

Kerk Sint-Salvator
Sleepstraat
De Sint-Salvatorkerk is de parochiekerk van de Vlaamse 
binnenschippers. Stap binnen in een gebouw dat, dankzij de 
opmerkelijke wandschildering, baadt in de Byzantijnse sfeer. 
Doorlopend vrij bezoek aan de kerk.  
13u – 16u30: Rondleidingen om het halfuur.  
Vooraf inschrijven is nodig.

Eyüp Sultan moskee 
Kazemattenstraat 80
Stap binnen in de grootste moskee van Gent. Tijdens een 
interactieve rondleiding beantwoorden we al je vragen en 
ontkrachten we de vele vooroordelen.  
Je zal niet op je honger blijven zitten!

10u, 12u en 15u: Rondleiding.  Vooraf inschrijven is nodig.

Vrijzinnig humanistisch huis in Gent:  
HuisvandeMens en Geuzenhuis
Kantienberg 9
Maak kennis met het vrijzinnig humanisme: een 
levensbeschouwing met respect voor menselijke waardigheid, 
vrij denken, autonomie, verbondenheid en zorg voor elkaar. 
11u-17u: Tentoonstelling, kortfilms, ballonwedstrijd,  
infostands werking   
14u–17u: Hennatattoo, kindergrime, workshops filosoferen met kin-
deren (15u), filosofisch gesprek.   
11u30, 14u30 & 16u: Infosessies. Vooraf inschrijven is nodig.

Protestantse Rabotkerk
Begijnhoflaan 31
Ken je het protestantisme en de Rabotkerk al? Het is een 
gastvrije, veelkleurige en geëngageerde gemeenschap, met 
een kleuterkerk, jeugdwerking, vluchtelingenwerk en nog veel 
meer.
10u: Protestantse eredienst, vrij te bezoeken.  
11u-17u: Rondleiding in de gebouwen, doorlopend uitleg over  
het protestantisme en een presentatie van de activiteiten  
van de Rabotkerk. Er is een opdrachtenblad voor kinderen. 
12u, 13u, 14u, 15u en 16u: Mini-orgelconcert door organist  
Rutger De Pauw.

Evangelische Kerk De Rots
Vierweegsestraat 54, Wondelgem
De etnisch diverse evangelische kerk zoekt elkaar op om een 
alternatieve stem in de maatschappij te laten horen. Vereer ze 
zeker met een bezoekje!
10u: Evangelische dienst met gezang en thee/koffie na de dienst. 
12u30-17u: Rondleiding met uitleg over de geschiedenis van de 
evangelische kerk in Vlaanderen, en een ‘Durf te vragen’-vraag & 
antwoord-moment.

V.u.: Mieke Hullebroeck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2021 - 00659


