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Gentse levensbeschouwingen zetten deuren
open voor publiek

Twintig Gentse levensbeschouwingen zetten op zondag 3 oktober 2021 hun deuren
open voor het publiek. Gentenaars kunnen niet alleen kerken bezoeken, maar ook
moskeeën, de Sikh-tempel of het Huis van de Mens. Op verschillende plekken
vinden concerten, workshops of meditatietrainingen plaats.

Iedereen anders, allemaal Gent
De Stad Gent organiseert al langer momenten waar vertegenwoordigers van de
levensbeschouwelijke gemeenschappen elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. In volle
coronacrisis was er bijvoorbeeld een bijeenkomst onder de stadshal als symbool voor
solidariteit en verbondenheid met elkaar, de Gentenaars en alle zorgverleners.

Op zondag 3 oktober, de Dag van de Levensbeschouwing, gaat de Stad samen met de
geloofsgemeenschappen een stapje verder: Gentenaars kunnen via rondleidingen, infosessies of
activiteiten kennismaken met diverse levensbeschouwelijke organisaties en hun gebouwen, van
katholieke, evangelische of orthodoxe kerken tot moskeeën, een Sikh-tempel of de
zenboeddhistische plek van samenkomst.

Verschillende levensbeschouwingen zetten de deuren wijd open en nodigen
de Gentenaars uit om kennis te maken met waar ze voor staan en wat ze
doen. Want: onbekend is onbemind – of erger: onbekend maakt gevreesd. Zo
willen wij niet zijn, wij willen een gevoel van eenheid helpen creëren met
respect voor ieders overtuiging en levensbeschouwing: 'iedereen anders,
allemaal Gent'.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Levensbeschouwelijke stadskaart
In opdracht van de Stad Gent hebben studenten van de opleiding sociaal werk aan de
Arteveldehogeschool in 2020 alle levensbeschouwingen in Gent in kaart gebracht. Naar
aanleiding van de Dag van de Levensbeschouwing is dat overzicht nu toegevoegd aan het online
stadsplan. De kaart en het programma van zondag zijn te raadplegen op
www.stad.gent/dagvandelevensbeschouwing. Inschrijven kan via die pagina of via Gentinfo op
09 210 10 10.
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