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Een 
bijbels 
venster 
op de 
wereld…



VIERINGEN BIJBELDOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELD

Onze inspiratie 

als christelijke 

gemeenschap…

Onze inspiratie is bijbels, omdat 

we willen meestappen in 

en meewerken aan het 

profetische visioen van een 

“wereld omgekeerd”...

Onze inspiratie is dominicaans, 

omdat we hoofd naast hart 

willen plaatsen, in openheid 

voor een veranderende wereld.

Die hoop, dat uitzicht vieren we 

in onze zondagsvieringen en is bron 

van ons engagement...

Vier pijlers die ons dragen…



Rond Jezus’ voorbeeld in brood en wijn 
beluisteren wij de kritische stem in bijbel en 
evangelie en we voeden daarmee onze 
eigen engagementen in deze wereld. 

Het oude Boek staat niet ver van ons leven, 
elke week proberen we, voorgangers en 
gemeenschap, het te vertalen naar mens 
en omstandigheden van vandaag. 

Vieren is luisteren, delen, hoop vinden en 
die bemoediging meenemen en doorgeven. 
Met een speciale aandacht voor mensen in 
nood…

Al die jaren hebben we gepoogd de 
liturgische taal te ontdoen van wat haar 
verstart. Nieuwe geloofstaal, vrouwelijke 
en mannelijke voorgangers, het nadenken 
niet uit de weg gaan, uitgezuiverde rituelen, 
altijd samenzang…  

Een Bijbeltekst kunnen we lezen als venster 
op levens- en geloofservaringen van 
mensen uit oude tijden. Historische en 
kritische exegese helpen ons die wereld 
dichterbij te brengen en ons in te leven.

Zo wordt de Bijbeltekst ook een spiegel 
waarin we ons misschien herkennen. We 
zijn mensen, onze levens verschillen niet 
veel van de levens toen. Misschien helpt 
hun gedrag, hun wijsheid, hun falen ons wel 
in onze eigen levensvragen.

Tenslotte is de Bijbeltekst ook een icoon: 
die eigen onverwoordbare goddelijke 
wereld, die, net als een Oosterse icoon, ons 
oproept om binnen te komen…



De Blaisantkerk waar we samenkomen is 
verbouwd tot multifunctionele ruimte, een 
naoorlogse modernistische parel. 
Zoekt u een concert- of theaterzaal? 

Repetitieruimte voor zang, muziek of thea-
ter? Zoekt u een grote zaal of kleinere zalen 
voor vieringen, tentoonstellingen, work-
shops, vorming, ontmoeting, stilte…? 

Ontdek de mogelijkheden op 
www.blaisantkerk.be       

Waar?  
Blaisantvest 37, 9000 Gent  
Tram 4 stopt voor de deur, halte Spaarstraat 

Info en reservaties:
via www.blaisantkerk.be
0473 727 816 of 
gidonas@blaisantkerk.be

DE OMARMING
Kunstenares Mien 
De Winter creëer-
de deze unieke 
beeldjes. 
Dominicus Gent 
verkoopt de kunst-
werken ten voordele 
van de Blaisantkerk.





De ZONDAGSVIERINGEN van Dominicus Gent: 

Elke zondag, al bijna 40 jaar lang, vieren we 
ons verlangen naar een gerechtige wereld, 
in het spoor van vele inspirerende vrouwen 
en mannen, in het bijzonder Jezus van 
Nazareth. 

Toegewijde vrouwen en mannen gaan voor. 
Allen welkom. 

Wanneer
Elke zondag en kerkelijke feestdag
Om 10.30 u.

Waar
Blaisantkerk 
Blaisantvest 37, 9000 Gent  
Tram 4 stopt voor de deur -
halte Spaarstraat

Contact
Dominicus Gent
p/a Gemeenschap Mirte
Désiré Fiévéstraat 15, 9000 Gent
Email: contact@dominicusgent.be

U vindt alle vieringen op de website: 
www.dominicusgent.be
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“Dit huis vol mensen, weet Jij wie het zijn? 
Heb Jij ons geteld, ken Jij ons bij name?”

Huub Oosterhuis

Blijf op de hoogte en schrijf nu in 
op onze digitale nieuwsbrief via:
www.dominicusgent.be/nieuwsbrief



“EEN KENNISMAKING MET PAULUS”
 
Paulus is een ‘reus’ van het Nieuwe Tes-
tament, maar tegelijk onbekend. Iedereen 
kent zijn ode aan de liefde (“Als ik de liefde 
niet heb...”), maar ook zijn opmerkingen 
over vrouwen. Ieder kent het verhaal van zijn
bekering, maar niet de impact die hij had 
op het eerste christendom. Wie is deze 
ogenschijnlijk ongrijpbare figuur? 

Een vormingsprogramma 
van tweemaal drie uren. 
Leiding: Dani R. Leroy.

Aan bod komen:  
• Paulus’ leven, werk en dood 
• Zijn verhouding met het jodendom  
• Zijn visie op de kerk

We doen dit met korte inleidingen en 
aan de hand van lectuur en bespreking 
van teksten uit de Handelingen der 
Apostelen en uit de Paulusbrieven. 

“Al spreek ik met de tongen van engelen 
en mensen: als ik de liefde niet heb, 
ben ik een galmend bekken of een 
schelle cimbaal.”

Paulus in zijn brief aan de Korintiërs

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze 
een exemplaar van de bijbel meebrengen, 
op beide sessies aanwezig zijn en tussen 
de twee sessies enkele teksten lezen.  

Inschrijven
Inschrijven kan alleen voor de 
twee sessies samen
via e-mail: dani.leroy@skynet.be    

Wanneer?  
Zaterdag 25 januari 2020 en 
zaterdag 8 februari 2020
van 9.30 u. tot 12.30 u.                               

Waar?  
Blaisantkerk, 
Blaisantvest 37, 9000 Gent   
Tram 4 stopt voor de deur - 
halte Spaarstraat

Kostprijs: 15 euro voor beide sessies
Kansentarief: 3 euro
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“EXODUS: EEN WEG TOT LEVEN...” 
 
Het boek Exodus schenkt ons verhalen over 
mannen en vrouwen met hun vergissingen 
en verkeerde keuzes, hun onvermoeidheid, 
hun vreemde verlangens. 

Maar ook over de schoonheid en het plezier 
van vrije samenwerking, tegen de macht- 
hebbers in. 

Over verschillende manieren van toewijding 
en moed. 

Over ophouden met werken en tot rust  
komen. 

En te midden van die vele namen: één 
Naam, JHWH, ‘Ik zal er zijn’. Een God die 
komt     wonen bij mensen die afdalen om 
te redden wat er te redden is. Een naam die 
vrij maakt.

Dit bijbelboek roept een weg van woorden 
te voorschijn die een weg tot leven zal 
worden.  Geen eenvoudige weg, met vele 
namen van mensen die toch wel erg hard-
leers blijken te zijn. Maar die ook ‘zien dat 
het goed is. ‘

Kunnen we dit boek ook lezen als onze 
weg? Als mijn weg ten leven? 

Ria Willems kiest fragmenten uit het boek 
Exodus. Enkele belangrijke bijbelse lees-
sleutels worden toegelicht. Tijdens de  
uitwisseling in groep over mogelijke 
betekenissen leggen we verbinding met  
levenservaringen van de deelnemers. Om 
de weg ten leven op het spoor te komen, 
samen.

Inschrijven
Inschrijven kan alleen voor de 
twee sessies samen
via e-mail: willemsria@hotmail.com    

Wanneer?  
Zaterdag 7 maart en zaterdag 14 maart 
van 09.30 u. tot 12.30 u.                               

Waar?  
Blaisantkerk, 
Blaisantvest 37, 9000 Gent   
Tram 4 stopt voor de deur - 
halte Spaarstraat

Kostprijs: 15 euro voor beide sessies
Kansentarief: 3 euro
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“Dit zijn de namen: Sifra en Pua, Mirjam en 
Jochebed, Mozes en Aaron, JHWH, Zippora 
en Gersjom , Nadab en Abihu...”

Uit het boek Exodus





“MAAR IK ZEG JULLIE...”
BIJBELWEEKEND OVER DE BERGREDE
 
Een studieweekend met ruimte voor uitwis-
seling in de stilte van een abdij. 

Een vormingsweekend met 
Bernard De Cock en 
Antoinette Van Mossevelde
 
In de Bergrede komen we te weten hoe we 
volgens Jezus ons leven richting kunnen 
geven. Jezus vertrekt daarbij van zijn eigen 
religieuze traditie.

Kunnen wij met die oude tradities nog iets 
aan in onze eenentwintigste eeuw? Om op 
die vraag te kunnen antwoorden, moeten 
we ze tenminste eerst leren kennen. Tijdens 
dit weekend gaan we focussen op de bood-
schap van de Bergrede, in een combinatie 
van kennisoverdracht, gesprek en gebed.

“Kijk naar de vogels van de hemel: ze 
zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, 
je hemelse Vader voedt ze...”

Uit de Bergrede

Wanneer?  
vrijdag 8 mei 2020 18.30 u. tot 
zondag 10 mei 2020 16.00 u.                         

Waar?  
Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië, 
Sysen 8, 8210 Loppem 

Info:
bernard.decock@telenet.be - 
0472/54 21 88 
of antoinette.van.mossevelde@telenet.be  - 
0468/17 44 15 

Inschrijven en reservatie
Via overschrijving op rekening van Antoinet-
te Van Mossevelde BE98 0001 0704 88 93, 
met vermelding bijbelweekend    

Kostprijs: 160 euro
Kansentarief bespreekbaar
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“POEZIELEESGROEP”
 
Leesgroepen zijn er genoeg, poëzielees- 
groepen zijn eerder zeldzaam. Tweemaan-
delijks laven we ons aan de rijkdom van de 
Nederlandse poëzie van de Middeleeuwen 
tot vandaag. Met een bloemlezing van de 
klassiekers. Met historische duiding. Met 
uitwisseling over persoonlijke voorkeuren.

Begeleiding: Guido Vanhercke

Inschrijven
via e-mail: guido.vanhercke@telenet.be   

Wanneer en waar?  
 Data en plaats samenkomst 
 worden afgesproken met de deel-
nemers. Blijf op de hoogte via onze nieuws-
brief: www.dominicusgent.be/nieuwsbrief                                                     

Kostprijs: 5 euro per sessie
Kansentarief: 1 euro 

“En toch is ook de nacht niet 
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw is, is er hoop.”

Uit ‘Winter’ van Herman  de Coninck

VROUWENGROEP, MANNENGROEP EN 
LEESGROEP VAN DE GEMEENSCHAP MIRTE

Wanneer?  
• Mannengroep 
   elke 2e dinsdag van de maand. 
• Vrouwengroep maandelijks op vrijdag 
   (data worden onderling afgesproken) 
• Leesgroep 
   telkens eerste maandag van de maand 

Waar?  
Mirte, Désiré Fiévéstraat 15, 9000 Gent   

Begeleiding en info:
Antoinette Van Mossevelde: 
antoinette.van.mossevelde@telenet.be 
Bernard De Cock: 
bernard.decock@telenet.be.
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“VOORJAARSWANDELING”

Op Beloken Pasen (zondag na Pasen), naar 
aanleiding van onze verjaardag (straks 38 
jaar jong!).

Waar de tocht naartoe gaat, wordt later 
bepaald en gecommuniceerd.

“ZOMERZINGEN”

Een groot uur samen zingen en poëzie, om 
de zomer stralend te beginnen…

Wanneer: 
Einde van juni, check de website
www.dominicusgent.be

VIERINGEN BIJBELDOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELD

Blijf op de hoogte van de activiteiten en 
schrijf nu in op onze digitale nieuwsbrief via:
www.dominicusgent.be/nieuwsbrief



“ADEM-TOCHT”

Een christelijke spiritualiteitsbeweging voor 
60-plussers (maar iedereen is welkom).
Door uitwisseling zoeken we verdieping en 
zin in ons leven, met het evangelie als 
inspiratiebron.

Begeleiding: Ingrid Avet en Paule Ostyn

Inschrijven
via e-mail: ingrid.avet@edpnet.be   
paule_ostyn@hotmail.com   

Wanneer?  
Elke tweede donderdag van de maand 
om 14.30 u.
(niet in grote vakantie)                                             

Waar?  
Blaisantvest 37, 9000 Gent   
Tram 4 stopt voor de deur - 
halte Spaarstraat

“LOPEND VUUR”

samenwerkingsverband van Dominicus 
Gent met stadsdekenaat Gent, protestantse 
Rabotkerk en Effata Gent. 

LopendVuur organiseert lezingen, overtuigd 
van de blijvende betekenis van religie voor 
onze cultuur en samenleving.

Contact: 
Tony Alleman: alleman@telenet.be
Dani R. Leroy, Bernard de Cock

VIERINGEN BIJBELDOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELD

Blijf op de hoogte van de activiteiten en 
schrijf nu in op onze digitale nieuwsbrief via:
www.dominicusgent.be/nieuwsbrief



“INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE 
WERKGROEP GENT”
 
Is een vrije ruimte en oefenplaats voor 
interreligieuze en interlevensbeschouwelijke 
ontmoeting en verrijking. Met leden uit 
Baha’i, Boeddhistisch centrum Triratna, 
Protestantse Rabotkerk, katholieke parochie 
Gent-Centrum, Islam Beltud, Zen-Shanga, 
het Huis van de mens, Vrijzinnig Centrum 
Geuzenhuis, Islamitische faculteit van Euro-
pa, Orbit, Pax Christi en Dominicus Gent.

“Een werkgroep die vanuit de spirituele 
kracht van de eigen levensovertuiging het 
respectvol samenleven wil bevorderen.”

Onderlinge uitwisseling maar ook diverse 
activiteiten: wake, lezing, interlevensbe-
schouwelijke reis, wandeling, film, actie…

Contactpersonen voor Dominicus Gent:
Veerle Garré, Marie-Ann De Cocker en 
Annemie Vandorpe 

Wanneer?  
Elke eerste woensdag van de maand, 
samenkomst in “één of ander huis”                                                 

Info: www.iw-gent.be

“WERKGROEP VLUCHTELINGEN GENT”

helpt mensen die elders uit de boot vallen 
(zoals mensen zonder papieren en Roma).

Contactpersonen voor Dominicus Gent:
Ria Cabus, Paul Polfliet, Frank Vandepitte, 
Greet Hermans 

Info
www.vluchtelingenwerk.be/
vrijwilligersgroep/wvg 

“DE BABBELSOEP”

Een interreligieus en interlevensbeschouwe-
lijk initiatief, waarbij een tas warme soep in 
februari helpt bij een babbel, een nieuw 
contact, een moment van rust.

Wanneer?  
3 zaterdagvoormiddagen in februari                         

Waar?  
Op de trappen van St Jozefskerk, 
Wondelgemstraat, Rabotwijk Gent

Contactpersonen voor Dominicus Gent:
Marc Janssen, Els Goetghebeur
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We hebben uw handen, hart en voeten 
nodig voor…
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“THOPE VZW”

Thope huurt en onderverhuurt betaalbare 
woningen in Gent voor kwetsbare mensen, 
inzonderheid erkende vluchtelingen. Thope 
zoekt niet alleen huizen, maar ook vrijwilli-
gers, onder andere om voor de bewoners 
van een huurhuis buddy te zijn, wat wij om-
armer noemen. Maar ook klusjesmensen, 
financiële knobbels, mensen die een cent 
overhebben…

Contactpersonen voor Dominicus Gent
Els Goetghebeur, Luc Vlerick  
e-mail: samenthope@gmail.com 
www.thopevzw.be

“DE PLEZANTE DOENERS”

Een groepje enthousiastelingen dat zich, 
met mensen van de buurt, inzet om de wijk 
rond de Blaisantkerk proper te houden en 
mensen dichter bij elkaar te brengen.

Wanneer
Elke eerste zondag van de maand
van 9 u. tot 10.30 u. 

Contactpersonen voor Dominicus Gent
Els Goetghebeur en Marc Janssen

Contact
Dominicus Gent
p/a Gemeenschap Mirte
Désiré Fiévéstraat 15, 9000 Gent
Email: contact@dominicusgent.be
www.dominicusgent.be

Blijf op de hoogte en schrijf nu in 
op onze digitale nieuwsbrief via:
www.dominicusgent.be/nieuwsbrief V.
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