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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…



Gegroeid uit de Gentse studentenwerking

Dominicus Gent is een christelijke basisge-
meenschap uit het Gentse, gegroeid uit het 
Katholiek Universitair Centrum. Het KUC 
was, gedragen door de paters dominicanen, 
decennialang de universitaire parochie voor 
duizenden Gentse studenten.

De studentenwerking is niet meer, maar de 
zondagsvieringen zijn er nog altijd: kritisch 
de tekenen van de tijd lezend, geëngageerd 
dromend van een “een nieuwe wereld, een 

Nieuwe vormen en ideeën voor de komende 
generaties

Daarom deze brochure, met het vormings-
aanbod voor het najaar 2020.

We hebben u nodig: om met u als zoekende 
mens in de vormingsmomenten het leven uit 
te wisselen, om samen hoop te vieren, om 
nieuwe vormen en ideeën uit te werken voor 
de komende generaties, om samen ons te 
engageren in wijk en stad. En om zoveel 
meer…

nieuwe aarde” waarin de vergeten mens 
wél meetelt, luisterend naar de Bijbelse en 
andere wijsheid, zingend en verstillend…

40 jaar verbondenheid en actie delen

Dominicus Gent bestaat in 2022 veertig jaar!  
Dat is een gezegende leeftijd. Maar we voe-
len ons jong van hart en hoofd, willen onze 
kennis van bijbel en maatschappij, van zang 
en liturgie, van maatschappelijke verbon-
denheid en actie met u blijven delen. 

SAMEN ZOEKENDE HET LEVEN UITWISSELEN



De ZONDAGSVIERINGEN van DOMINICUS GENT

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

Rond zijn voorbeeld in brood en wijn 
beluisteren we 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. 
De mens in nood, de mens aan de rand is 
de toetssteen van ons denken en handelen.

Al die jaren hebben we geprobeerd 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…

U vindt alle vieringen en veel meer 
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

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
Email: contact@dominicusgent.be

Volg ‘Dominicus Gent’ op Facebook 
en Youtube

Dominicus Gent zorgt ervoor dat de vieringen 
en vormingen conform de corona-maatregelen 
verlopen.





“PREEKCURSUS”
 
De preekcursus  is allereerst bedoeld 
voor wie een homilie houdt in een paro-
chie, woonzorgcentrum, school of andere 
christelijke gemeenschap. Een reeks van 8 
vormings- en oefendagen, van oktober tot 
mei. 

In de voormiddag wordt ingegaan op 
belangrijke thematieken van het christelijk 
geloven, de namiddagen zijn voorbehouden 
voor inhoudelijke en technische preekoefe-
ningen.

Er zit een duidelijke opbouw in deze 
vormingsreeks. Daarom vragen we aan de 
particpanten om aan het geheel van deze 
vorming deel te nemen. 

Dat geldt ook voor wie zich enkel voor de 
voormiddagen inschrijft. Daarin gaat het 
over: het liturgische jaar (3 okt), Godsbeel-
den (14 nov), sacramenten, rituelen en zang 
(12 dec), relatie tussen O.T. en N.T. (16 jan), 
de evangelies (6 febr), de evangelist Marcus 
(6 ma), Jezusbeeld bij de evangelisten (24 
apr), uitvaart (29 mei).

“Trek heel de wereld rond en maak aan ie-
der schepsel het goede nieuws bekend...”

Marcus 16:15

Wanneer?  
zaterdag 3 okt / 14 nov / 12 dec 2020 en 
zaterdag 16 jan / 6 febr / 6 ma / 24 apr / 
29 mei 2021 
Om 9.30 u.                          

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

Info:
Prijs van de cursus: 200 euro. 
Enkel de voormiddag: 140 euro.
Te storten vóór 8 september op rekeningnr  
BE51 7380 1673 6562  van de Dominicaan-
se familie. De betaling geldt als definitieve 
inschrijving.

Inschrijven en reservatie
Via Gerda Huys, Pater Kenislaan 6, 2970 
Schilde, 0476/53.94.74 of gerdahuysvg@
telenet.be

De preekcursus is een initiatief van de 
Dominicaanse Familie Vlaanderen.
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“OVER IDENTITEIT”

Het houdt mensen bezig. Hoe moet het 
verder met onze samenleving? 

Er is veel angst voor de toekomst. Mensen 
zijn bang te verliezen wat hen heilig is. Want 
er zijn ‘vreemden’ bijgekomen met een 
andere taal, cultuur en godsdienst. 

Aanvaarden wij die nieuwe buren? Kunnen 
we leren van hen?  Of leven we beter 
gescheiden van elkaar? Ziedaar de alle-
daagse achtergrond om te spreken over 
identiteit.

Twee lezingen, twee aanzetten: 

Lezing 1: Samen leven met elkaars verschillen
door Bernard de Cock o.p.

De discussies over identiteit zijn minder on-
schuldig dan ze lijken. Ze gaan over welke 
soort samenleving we willen. Met wie willen 
we uiteindelijk omgaan? 

De ervaring leert: hoe meer verschillen, hoe 
sterker de roep naar een eigen identiteit. 
Maar wat is identiteit? Het woord wordt te 
pas en te onpas in de mond genomen. Hoe 
en wanneer spreken we daarover? Hoe 
kijk ik naar mezelf? Hoe spreek ik over de 
ander? Hoeveel verschil kunnen wij aan? 

“Samenleven met elkaars verschillen”

Lezing 2: Inspiratie uit Bijbelse beelden
door Ignace D’hert o.p.

De Bijbel vertelt een eigen geschiedenis. 
Een ingewikkeld verhaal waarin vaak tegen-
gestelde stemmen het woord voeren. 

Soms klinkt de stem van de profeten 
bikkelhard. Soms is er meer openheid voor 
nieuwe culturen. Jezus en Paulus droomden 
van een “nieuwe familie”. Wederzijdse aan-
vaarding en samenhorigheid vormen daarin 
de grondtoon. 

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

Wanneer?  
Samen leven met elkaars verschillen: 
donderdag 8 oktober 2020, 20u
Inspiratie uit Bijbelse beelden: 
woensdag 14 oktober 2020, 20u                     

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

Kostprijs: 7 euro voor beide sessies
Kansentarief: 2 euro



“EXODUS: EEN WEG TOT LEVEN...”  (vervolg)
 
De bijbelvorming werd midscheeps geraakt 
door corona en moest afgebroken worden. 
Daarom nu het tweede deel.

Tijdens deze tweede vorming over Exodus 
buigen we ons samen over enkele vragen :

• Waarom is het zo moeilijk om de thora te 
leren horen én doen? Welk vreemd verlan-
gen houdt mensen tegen?

• Waarom is een  ‘verbreking  van het ver-
bond’  juist zo realistisch en  herkenbaar? 

• Wat kunnen wij ontdekken in dat grote 
visioen van ‘bevrijde arbeid’ en de balans 
tussen werken en rusten? 

• Uiteindelijk  daalt God van zijn berg af,  
‘God komt inwonen,’ zegt dit boek  ...bij 
wie dan wel? En hoe?   

Boeiende literatuur en boeiende vragen om 
met elkaar in gesprek te gaan.

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
Deze sessie is alleen voor wie reeds de 
eerste sessie heeft gevolgd. Bevestigen  
via e-mail: willemsria@hotmail.com    

Wanneer?  
Zaterdag 17 oktober 2020, 
van 09.30 uur tot 12.30 uur                         

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

Kostprijs: 7 euro 
Kansentarief: 2 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

“EXODUS: EEN WEG TOT LEVEN...” 
HERHALING VAN DE REEKS

Heb je het eerste deel gemist? Geen 
nood, de beide vormingsmomenten rond 
Exodus worden in 2021 herhaald op  
zaterdag 20/02 en 20/03. Nieuwe 
gegadigden schrijven zich in via email: 

willemsria@hotmail.com

Prijs: 7 euro / Kansentarief 2 euro



“EEN KENNISMAKING MET PAULUS”
HERNEMING
 
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

Tekening uit manuscript met Paulusbrieven (IXe eeuw) 
in Sankt Gallen (Zw)

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 31 oktober en 
zaterdag 21 november
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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“ECOLOGIE VOOR KINDEREN”
 
Via allerlei kanalen komt de grote wereld op 
onze kinderen af, met zijn kansen maar ook 
met zijn grote problemen. Misschien zijn ze 
veel meer bezig met het lot van de wereld 
dan we soms zelf beseffen. 

Daarom is het goed voor hen een man uit te 
nodigen die van respect voor de aarde zijn 
positieve levensboodschap heeft gemaakt: 
Steven Vromman. Zelf zegt hij daarover: 
“We hebben maar 1 planeet. Toch lijkt het 
alsof we altijd maar meer energie, water en 
materialen willen gebruiken. Dat we die pla-
neet meer en meer gebruiken als vuilnisbak 
voor onze rommel.

Zelf probeer ik te leven met zo weinig  
mogelijk impact. Ik let er op wat ik koop, 
wat ik eet en hoe ik me verplaats. Het  
goede nieuws is dat het lukt om een goed 
leven te hebben zonder de planeet schade 
toe te brengen. Samen gaan we op zoek 
naar wat wij kunnen doen, zodat iedereen 
kan genieten van onze planeet. Ook in de 
toekomst.”

Dit is een aanbod voor oudere lagereschool-
kinderen. Hun ouders zijn ook welkom.

“Een goed leven zonder planeetschade? 
Het kan!”

Steven Vromman

FOTO: © Hannes Couvreur

Steven Vromman is bekend geworden met 
zijn Low Impact-project. In een bekroonde 
documentairereeks van Canvas kon het pu-
bliek volgen hoe Steven zijn leven drastisch 
omgooide om zijn ecologische voetafdruk te 
minima- liseren. Zijn avontuur is in meer dan 
vijftig landen uitgezonden. 

Hij brengt een meeslepend verhaal waar 
kinderen zeker door geboeid zullen zijn. Met 
kennis van de geschiedenis en de economie, 
en veel aandacht voor veerkracht en het be-
lang van liefde. Kennis, veerkracht en liefde, 
is dat niet wat we onze kinderen toewensen?

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

Wanneer?  
Woensdagnamiddag 18 november 2020,  
om 14 u.                               

Waar?  
Blaisantkerk, 
Blaisantvest 37, 9000 Gent   
Tram 4 stopt voor de deur - halte Spaarstraat
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“MAAK WONEN BETAALBAAR
VOOR HUURDERS EN EIGENAARS”
 
Thope vzw organiseert deze infovoormiddag 
voor huurders en eigenaars. Omdat goed 
wonen voor iedereen belangrijk is.  
Op het programma: suggesties en prakti-
sche tips over huren en verhuren.
• Welke mogelijkheden en subsidies 

bestaan er om je eigendom duurzaam 
te renoveren, voor jezelf of om aan een 
betaalbare prijs te verhuren?

• Hoe kan je zorgeloos verhuren? 
• Is je huis te groot en wil je een deel 

verhuren? Of ben je zelf op zoek om zo’n 
kamer te huren?

• Wat met de woonmarkt in Gent en in de 
wijk? 

• Leer een woonCV opmaken dat tot de 
verhuurder spreekt.

• Maak kennis met de vrijwilligers en de 
werking van vzw Thope, die eigenaars en 
vluchtelingen tot een geslaagd verhuur-
project helpt brengen.

Aansluitend op dit programma kan je in 
gesprek gaan met verschillende organisaties 
en diensten aan hun stand.
Van harte welkom!

“Ieder heeft het recht een menswaardig 
leven te leiden. Dit recht omvat het recht 
op een behoorlijke huisvesting” staat 
sinds 1994 ingeschreven in de Belgische 
grondwet. Toch is dit fundamentele recht 
in de praktijk vaak zoek..”

Over vzw Thope: we zoeken een huis,  
appartement of studio en staan borg tegen-
over de eigenaar via huren en onderverhuren, 
tenzij rechtstreekse verhuur mogelijk is. Wij 
ondersteunen de bewoners, in samenwer-
king met allerlei diensten. Zie ook verder in 
deze brochure.

Inschrijven
gratis toegang. Meer info en link voor inschrij-
ven vind je vanaf september op de website 
www.thopevzw.be  

Wanneer? 
zaterdag 19 december, 10-12 u.                               

Waar?  
Blaisantkerk, 
Blaisantvest 37, 9000 Gent   
Tram 4 stopt voor de deur - halte Spaarstraat
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“HENDRIK VAN GENT, 
VERGETEN FILOSOOF, VERGETEN GENTENAAR”
 
Geen sant in eigen land. Van de grote 
filosoof en theoloog die Hendrik van Gent 
(Henricus Gandavensis) ongetwijfeld was, 
is in zijn geboortestad geen standbeeld te 
vinden, geen straatnaam, niets. Nochtans 
behoorde deze tijdgenoot en vriend van de 
dominicaan Thomas van Aquino tot de  
filosofische top van het 13de-eeuwse  
Europa, en prijkt zijn naam in elk overzicht 
van de middeleeuwse filosofie.

In deze lezing willen we het negatieve beeld 
dat veel mensen hebben van de middel-
eeuwse filosofie wat bijstellen, en Hendrik 
van Gent kaderen binnen de zogenaamde 
Aristotelische revolutie van de 12de-13de 
eeuw. 

Reguliere priesters (zoals de eerste domini-
canen) en seculiere priesters (zoals Hendrik 
van Gent) vervulden een sleutelrol in deze 
filosofisch-wetenschappelijke omwenteling 
aan de oudste Europese universiteiten.

“Uit de feiten blijkt overduidelijk dat 
iedere wijze mens lering kan geven, man 
of vrouw, oud of jong, religieus of seculier, 
priester of leek (...), en dat kan doen vanuit 
zijn functie of vanuit charisma”

“Planum est enim quod de facto quaelibet 
homines scientes sive vir sive mulier, sive 
senex sive iuvenis, sive religiosus sive 
secularis, sive clericus sive laicus 
potest docere qui novit (...) ex officia vel 
ex beneficio”

Hendrik van Gent 

Kris De Boel (Gent, 1964) studeerde klassie-
ke talen, filosofie en godsdienst. Hij is leraar 
(Sint-Bavohumaniora, Gent) en heeft enkele 
publicaties op zijn naam staan.

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

Wanneer?  
vrijdagavond 22 januari 2021                           

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

Kostprijs: 7 euro 
Kansentarief: 2 euro
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“POEZIELEESGROEP”

Elke twee maanden komt een groep poëzie-
liefhebbers samen en praat over en luistert 
naar de wijze, grappige, wondere woorden 
van de taal... 

Begeleiding en inschrijven
Guido Vanhercke 
e-mail: guido.vanhercke@telenet.be

Wanneer 
maandagvooravond 5/10, 7/12, 8/2, 
van 18 tot 20u

Waar?  
Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent 

“NAJAARSWANDELING”

Geen betere mensen-verbinder dan een 
goeie wandeling…

Zondagnamiddag 18/10. Uur en plek  
worden later gecommuniceerd. 

“GROOTOUDERSGROEP”

Groep grootouders die samen zoeken hoe 
de rijke christelijke erfenis door te geven aan 
de kleinkinderen…

Contact:
Paule Ostyn, Linda De Wilde
e-mail: paule_ostyn@hotmail.com
e-mail: lindadewilde1@gmail.com

BIJBELWEEKEND BERGREDE
HERNEMING

Het bijbelweekend werd onder druk van 
corona afgelast. Antoinette Van Mossevel-
de en Bernard de Cock hernemen het op 
7-8-9 mei 2021. Meer info later. 

“VROUWENGROEP, MANNENGROEP”

Maandelijkse mannen- en vrouwenpraat-
groep. 

Contact:
Vrouwengroep: Antoinette Van Mossevelde 
e-mail: 
antoinette.van.mossevelde@telenet.be

Mannengroep: Hugo Bol 
e-mail: hugo.bol@scarlet.be “WERKGROEP VLUCHTELINGEN GENT”

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

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

Info
www.vluchtelingenwerk.be/
vrijwilligersgroep/wvg 

“THOPE VZW” 
Thope huurt en onderverhuurt betaalbare 
woningen in Gent voor kwetsbare mensen, 
inzonderheid erkende vluchtelingen. 
Thope zoekt niet alleen huizen, maar ook 
vrijwilligers, onder andere om voor de  
bewoners van een huurhuis buddy te zijn, 
wat wij omarmer noemen. Maar ook  klus-
jesmensen, financiële knobbels, mensen die 
een cent overhebben…

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



“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 en contact
Lina Carrette 
e-mail: lina92carrette@gmail.com
Ingrid Avet 
e-mail: ingrid.avet@edpnet.be
Paule Ostyn 
e-mail: 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. 

Lezingen over de blijvende betekenis van 
religie voor onze cultuur en samenleving.

Contact: 
Tony Alleman 
e-mail: alleman@telenet.be

“INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE 
WERKGROEP GENT”
 
Vanuit de spirituele kracht van de eigen 
levensovertuiging wordt het respectvol  
samenleven bevorderd. Organiseert onder-
linge uitwisseling maar ook diverse activi- 
teiten: wake, lezingen, interlevensbeschou-
welijke reis, wandeling, film, actie…

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

Wanneer?  
Eerste woensdag van de maand, samen-
komst in “één of ander huis”.                                  

Info: www.iw-gent.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 
e-mail: egoetghe@gmail.com  

“DE BABBELSOEP”

Een interreligieus en interlevens-              
beschouwelijk initiatief, waarbij een kom 
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:
Els Goetghebeur 
e-mail: egoetghe@gmail.com

Dominicus Gent zorgt ervoor dat de vieringen 
en vormingen conform de corona-maatregelen 
verlopen.



Contact
Dominicus Gent
Email: contact@dominicusgent.be
www.dominicusgent.be
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U vindt alle vieringen en veel meer 
op de website: 
www.dominicusgent.be
Blijf op de hoogte en schrijf nu in op onze 
digitale nieuwsbrief via:
www.dominicusgent.be/nieuwsbrief
Volg ‘Dominicus Gent’ op Facebook 
en Youtube

De Blaisantkerk waar we samenkomen is 
verbouwd tot multifunctionele ruimte, een 
naoorlogse modernistische parel. 

Zoekt u een concert- of theaterzaal? Een 
repetitieruimte voor zang, muziek of thea-
ter? Zoekt u een grote zaal of kleinere zalen 
voor tentoonstellingen, workshops, vorming, 
studiedagen, ontmoeting, …? 

Of zoekt u een intiem kader voor stilte, vie-
ringen, een huwelijk of een uitvaart?

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


