
Op zaterdag 18 maart 2023 zetten de 
gebeds huizen van het Rabot hun deuren 
wagenwijd open. Ben je benieuwd  
om de kerk, moskee of tempel achter  
de hoek eens vanbinnen te bekijken?  
Wil je meer te weten komen over hun 
geschiedenis en werking? Mis deze 
eenmalige opendeurdag dan zeker niet.

Naast het vrij bezoek kun je die dag ook 
twee gratis wandelingen doen met gids:. Blaisantkerk, Zusters van Liefde  

en Holy corner (nrs. 1–5)  
om 10u en om 14u30 
vertrek: Blaisantkerk / duur: 2u. De Sint-Jozefkerk  
en omgeving (nrs. 6–12)  
om 10u en om 14u30 
vertrek: Sint-Jozefkerk / duur: 2u

Hoe komt het dat er in het Rabot meer dan tien religieuze ruimtes 
zijn? Nergens in Gent vind je zo’n grote religieuze diversiteit  
op één vierkante kilometer!  Met deze vraag ging ‘De vierkante 
kilometer’ aan de slag. Het antwoord ontdek je vanaf maart.

Tijdens deze zoektocht ontdekten we welke multinationale 
religieuze orde in het Rabot zijn oorsprong vond, hoe  
een jezuïet aan de basis lag van een modernistisch kerkgebouw, 
hoe een moskee uiteindelijk in een elektriciteitscentrale 
terechtkwam en hoe een zenboeddhistische tempel op ’t zoet 
verdiep van een melkfabriek belandde. Maar vooral hoe de 
gebedshuizen nieuwe gemeenschappen aan onderdak hielpen.  
Hoe een ‘holy corner’ uitgroeide tot een ‘holy wijk’.

Dit alles kom je te weten op de Bidden in ’t Rabot — Open deur.
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10u–12u30  
14u–17u

Tı
p !

Inschrijven voor  
deze wandelingen kan 
vanaf 1 maart 2023  
via go.stad.gent/stam 
Let op: bij deze wande- 
lingen ga je de gebeds- 
huizen zelf niet binnen, 
daarvoor voorzie je  
best nog wat tijd op een 
ander moment die dag.
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Meer info?  
www.stamgent.be/
erfgoedcel
Kun je er niet  
bij zijn?  
De wandeling  
vind je ook op  
de Erfgoedapp.
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1. Dominicus gemeenschap  
en International Community 
Church Ghent
Blaisantkerk, Blaisantvest 37

2. Zusters van Liefde  
van Jezus en Maria 
Molenaarsstraat 24

3. Protestantse Rabotkerk 
Begijnhoflaan 31

4. Heilige Apostel Andreas Kerk  
Orthodoxe kerk 
Sophie Van Akenstraat 56

5. Saint John’s Anglican Church 
Sint-Elisabethkerk 
Begijnhofdries 28

6. Sint-Jozefkerk 
Wondelgemstraat

7. Rehobôth 
Evangelisch Centrum 
Bij Sint-Jozef 5 

8. Alfurqaan moskee 
Rietstraat 35

9. Anwar E Madina moskee 
Victor Frisstraat 27

10. Fatih Camii  
Groene moskee 
Kwakkelstraat 41

11. Al Markaz at-Tarbawi  
moskee 
Elyzeese Velden 35 
enkel toegankelijk van 14 tot 17u

12. Zen Sangha 
Zenboeddhistisch centrum 
Elyzeese Velden 10b 
enkel toegankelijk van 14 tot 17u

Alle ruimtes zijn toegankelijk van 10 tot 12u30 en van 14 tot 17u, 
behalve indien anders aangeduid. Start in een gebedshuis naar keuze.  
Inschrijven is niet nodig. Iedereen welkom!
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V.U.: Sami Souguir,  
AGB Erfgoed, Botermarkt 1, 
B–9000 Gent


