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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 2021.

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



“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
Het tweede deel van de vorming over Exodus, 
in 2020 te vroeg afgebroken door corona. 
Deze sessie is alleen voor wie reeds de eerste 
sessie heeft gevolgd. Bevestigen via e-mail: 
willemsria@hotmail.com    

Wanneer?  
Zaterdag 11 september 2021, 
van 09.30 uur tot 12.30 uur                         

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

Kostprijs: 15 euro voor 2 sessies
Kansentarief: 5 euro voor 2 sessies

VIERINGEN DOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELDBIJBEL

“Over vrouwen die in verzet gaan. 
Over sabbat voor iedereen. 
Over bevrijde arbeid. 
Over de thora horen én doen. 
Over God die wil inwonen…”



“GEWOONWEG BETAALBAAR WONEN”
vzw Thope
 
Vzw Thope wil eigenaars en vluchtelingen 
samenbrengen voor een geslaagd verhuur-
project. Daarom nodigen we u uit op deze 
infovoormiddag, voor huurders en eige-
naars. Omdat goed wonen voor iedereen 
belangrijk is.
Op het programma: 
• Woonmarkt en het beleid in de stad Gent 
(schepen Tine Heyse) 
• Welke ondersteuning, leningen en premies 
bestaan er om je eigendom duurzaam te 
renoveren en aan een betaalbare prijs te 
verhuren (De Energiecentrale, Verhuurders-
punt) 
• Verhuren met een hart en minder zorgen 
(Sociaal Verhuurkantoor, het Pandschap, 
Domus Mundi) 
• Een deel van je huis verhuren (Caroline 
Beyers, Dienst Wonen Gent) 
• Kennismaking met vzw Thope.

“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. 
Inschrijven via samenthope@gmail.com  

Wanneer? 
zaterdag 18 september 2021
van 10 u. tot 12 u.                              

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

VIERINGEN BIJBELDOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELD



“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 beide 
sessies samen
via e-mail: dani.leroy@skynet.be    

Wanneer?  
zaterdag 16 oktober en 
zaterdag 23 oktober 2021
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 2 sessies
Kansentarief: 5 euro voor 2 sessies

VIERINGEN BIJBELDOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELD



“EIN DEUTSCHES REQUIEM (BRAHMS)”

Ein Deutsches Requiem, opus 45 voor koor, 
orkest, bariton en sopraan, is een centraal 
werk in het oeuvre van Johannes Brahms.

Hij schrijft dat oratorium niet in één trek:  
er gaan vijftien jaren overheen vooraleer het 
af is, in 1868. Het heeft een universeel- 
humanitaire bestemming en zeer weinig 
gemeen met een klassieke dodenmis. Het 
werk is dan ook niet liturgisch.

Brahms kiest zelf teksten uit de (Duitse)  
Bijbel. Ze zijn een troost voor de overleven-
den: meditaties over de dood in het  
algemeen vanuit menselijk standpunt 
(Brahms stelt voor om ‘deutsches’ te  
vervangen door ‘menschliches’). De dood, 
de vergankelijkheid is immers een zeker-
heid. In de partituur overheerst het koor op 
de solisten: het collectieve (de overleven-
den) op het individuele (de dode).

Dominicaan en koordirigent/-componist 
Bernard de Cock neemt ons mee in een 
tekstuele en muzikale analyse van dit  
boeiende en sterk emotionele muziekwerk.

“Selig sind, die da Leid tragen, denn sie 
sollen getröstet werden.”

Mattheus 5:4

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

Wanneer
Vrijdag 5 november 2021  
van 20 u. tot 22 u.

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

Kostprijs: 8 euro
Kansentarief: 3 euro

VIERINGEN BIJBELDOMINICAANSE  
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“ECOTHEOLOGIE”  
 
Uit Nederland komt Trees van Montfoort, 
schrijver van het spraakmakende boek 
Groene Theologie.  

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld 
gebruik gemaakt van de natuur. Het  
westerse christendom rechtvaardigde dit 
met de opvatting dat de mens centraal 
staat in de schepping en heerser is over 
de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld 
is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij 
stilstaan. 

Groene theologie verwoordt een andere kijk 
op natuur. Vanuit de Bijbel en de christe-  
 lijke traditie benadrukt de auteur dat niet de 
mens centraal staat, maar Gods liefde voor 
heel de schepping.

De ecologische crisis vraagt om een herbe-
zinning in denken, doen én geloven. Groene 
theologie is een onmisbaar boek voor ieder 
die duurzaamheid en geloof, theologie en 
ecologie met elkaar wil verbinden.

Deze lezing ligt in het verlengde van de 
lezing die we in het voorjaar hielden: over 
bevrijdingstheologie, waaruit feministische 
theologie en ecotheologie groeiden.

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

Wanneer?  
zaterdag 13/11 2021  
van 10 u. tot 12 u.                       

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

Kostprijs: 8 euro 
Kansentarief: 3 euro 

VIERINGEN DOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELDBIJBEL

“Wat geloven wij? Trees van Montfoort 
herontdekt Bijbelse denkbeelden die een 
minder mensgerichte, meer kosmische en 
groene theologie mogelijk maken …”



“DE GEKAAPTE JEZUSBEWEGING”  
 
De geboorte van de bevrijdingstheologie in 
de jaren 60 van de vorige eeuw betekent 
nieuwe hoop voor tal van mensen. Vooral 
voor hen die amper overleven. Het verhaal 
van Jezus van Nazareth komt opnieuw tot 
leven als inspiratie voor een meer menselijke 
samenleving. Als toekomst voor mensen die 
niet meetellen. Naar zijn voorbeeld wordt 
onrecht aangeklaagd, vreedzaam verzet 
georganiseerd. 

Hoe anders klinkt nog steeds de officiële 
kerkelijke geloofsbelijdenis in haar onbegrij-
pelijke termen uit een ver verleden. Jezus’ 
identiteit, in steen gebeiteld sinds de vijfde 
eeuw, wordt onveranderd doorgegeven als 
verplichte belijdenis. De wereld verandert, 
de cultuur evolueert, de wetenschap bloeit 
op, oorlogen en vredeakkoorden volgen 
elkaar op, maar de geloofsbelijdenis geeft 
geen kik. 

Toch zijn er reeds van bij het begin opval-
lende verschuivingen in de manier waarop 
Jezus navolging vindt. De eerste eeuwen 
leggen daarvan getuigenis af. Vanaf de 
Constantijnse vrede in de vierde eeuw 
overheerst echter het instituut kerk, niet de 
Jezus die navolging vraagt. 

“Ik noem u geen dienaars meer, maar u 
heb ik vrienden genoemd.”

Johannes 15: 15

In deze vormingsvoormiddag bespreekt 
Ignace D’hert enkele van deze Jezusbeelden. 
Annemie Vandorpe kiest voorbeelden uit de 
beeldende kunst. 

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

Wanneer?  
zaterdagvoormiddag 27/11 2021  
van 10 u. tot 12 u.                         

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

Kostprijs: 8 euro 
Kansentarief: 3 euro 

VIERINGEN BIJBELDOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELD



“DE VERBORGEN WERELD VAN DE GEVANGENIS”  
 
Verborgen wereld? Niet in de zin dat 
niet geweten is waar de gevangenis zich 
bevindt; wel omdat weinigen  weten wat 
zich achter die muren afspeelt. Sommige 
mensen willen het zelfs niet weten omdat 
ze denken: ‘laat die lui maar stikken in hun 
kerker’. Je moet er geregeld binnenkomen, 
er je job hebben of er als vrijwilliger werken 
om die paralelle wereld te leren kennen. 
Dat is zeker het geval voor hen die aan 
gedetineerden godsdienstige, geestelijke of 
morele bijstand (termen van de basiswet op 
het gevangeniswezen van 12.01.2005;  
art. 71-75.) verlenen. Daarom brengen we 
enkele van die mensen bijeen om hun  
ervaringen met ons te delen. 

We leggen hen heel wat vragen voor die als 
volgt kunnen worden samengevat:  Wat be-
zielde jou om voor gevangenen te werken? 
Hoe kijk jij naar veroordeelde gevangenen? 
Spelen hun ‘feiten’ een rol bij je benadering? 
Hoe zien gevangenen jou? Veranderde dit 
werk je kijk op jezelf, op mens en samenle-
ving? Wat denk je over gevangenis als straf? 
Moet het strenger? langer? anders? 

Na de inbreng is er tijd voor vragen en  
discussie van de deelnemers

“Er is geen reden om iemand op te geven. 
Niet alleen omdat wie zonder zonde is de 
eerste steen zou mogen werpen, maar  
omdat we ons mens zijn, onze naasten- 
liefde daarmee tekort doen.”

(EVN)

Alle panelleden werken in de gevangenis 
Nieuwe Wandeling in Gent: Elke Dhaeyer,  
katholiek aalmoezenier; Eefje Vanderlin-
den, protestants aalmoezenier; Jan Claes, 
vrijwilliger hulpaalmoezenier; Etienne Van 
Nieuwenhuyse, bezoeker van gevangenen. 
Moderator: Dani R. Leroy (vrijwilliger hulpaal-
moezenier) 

Inschrijven
via e-mail: dani.leroy@skynet.be 

Wanneer?  
woensdag 1 december 2021 
van 20 u. tot 22 u.                         

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

Kostprijs: 8 euro 
Kansentarief: 3 euro 

VIERINGEN BIJBELDOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELD



JOHAN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
een inleiding in leven en werk

Over J. S. Bachs leven en werk weten we 
allemaal wel iets. Maar Yves Senden,  
classicus en organist, docent aan de 
conservatoria van Antwerpen en Gent, is 
bereid onze kennis en inzichten over deze 
grootmeester uit de muziekgeschiedenis te 
verdiepen en te verbreden. 

In drie avonden neemt hij ons mee naar de 
jeugd van de componist, vervolgens naar 
diens activiteiten in Arnstadt en Weimar, om 
te eindigen in Leipzig, waar hij de Matthe-
uspassie schreef. Om dit alles tastbaar te 
maken, wordt dit drieluik geïllustreerd met 
een uitgelezen selectie aan foto’s, video’s en 
luistervoorbeelden. 

“Johann, Sebastian Bach, in zijn tijd wel 
eens de ‘Newton’ van de muziek genoemd.”

Inschrijven
via e-mail: dani.leroy@skynet.be 

Wanneer
7 en 28 februari  en 7 maart 2022
telkens van 19u tot 21u30 
Interesse? Hou nu al die data vrij.

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

Kostprijs: 25 euro voor de 3 sessies
Kansentarief: 7 euro voor de 3 sessies

VIERINGEN BIJBELDOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELD



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

VIERINGEN BIJBELDOMINICAANSE  
INSPIRATIE

MAATSCHAPPIJ 
& WERELD

“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.



“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

“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
http://vluchtelingen-gent.be
facebook.com/vluchtgent.be
vluchtgent@gmail.com

“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:
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




