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Zondag 6 mei 2018
Tussen 14u en 18u ben je welkom in 
alle deelnemende gebedshuizen in 
Limburg.

Op Bezoek Bij
Levensbeschouwingen

Limburgse
Open
Gebedshuizendag

Illustratie: provincie Lim
burg

Limburg is niet alleen een multiculturele maar ook een multireligieuze 
provincie. Om dialoog en respect tussen de levensbeschouwelijke 
gemeenschappen te bevorderen, organiseert het Agentschap Integratie en 
Inburgering samen met de gebedshuizen en de gemeentebesturen jaarlijks 
een Open Gebedshuizendag.

Meer info:

Bayram Saatci
Agentschap Integratie en Inburgering

www.integratie-inburgering.be/opengebedshuizendag
limburg@integratie-inburgering.be
011 30 57 00



BILZEN
In Bilzen stellen vijf levensbeschouwelijke huizen 
hun deuren weer open. Het thema dit jaar is 
‘verbondenheid’ en wat dit voor de verschillende 
levensbeschouwingen betekent. We bieden 
een begeleide wandeling/rit aan langs de 
gemeenschappen. De start vindt plaats om 14u op 
de markt in Bilzen. Het treintje zal ongeveer elk half 
uur de verschillende haltes aandoen. Verder kunnen 
andere geïnteresseerden de levensbeschouwelijke 
huizen vrij gaan bezoeken.
Info: 089 51 94 47 of sander.tilkin@bilzen.be

• Bilali Habesi moskee, Nieuwstraat 4
• Evangelische Kerk, Spurkerweg 25
• huisvandeMens, Klokkestraat 4 bus 1
• Moskee Al Mouhsinine, Hasseltsepoort 17
• Sint-Mauritiuskerk, Markt 41

DILSEN-STOKKEM
De moslimgemeenschap nodigt alle levensbeschouwingen 
uit om kennis te maken met de nieuwe 
ontmoetingsruimte en in dialoog te gaan over het 
samenleven in diversiteit.
Info: 089 79 08 90 of wvc@dilsen-stokkem.be

• Ontmoetingscentrum Al Forkan, Europalaan 127

GENK
Genk is een superdiverse stad. Een mozaïek van 
verschillende culturen, religies, gewoonten, 
gebruiken en vooral mensen. Voor deze editie 
kiezen we om dit evenement te spreiden over     
2 dagen. Op donderdag 3 mei om 19u zal   
Dhr. Koen Vandevenne in het stadhuis een lezing 
geven over alle wereldreligies. Op zondag 6 mei is 
er een begeleide wandeling langs vijf gebedshuizen 
in Genk-Noord. De wandeling start om 13u aan de 
Grieks-Orthodoxe Kerk van Zwartberg (Parochie Van 
De Heilige Barbara, G.A. Galopinstraat 21). Afsluitend 
is er om 16u30 een receptie voorzien waar iedereen 
kan napraten over het evenement. 
Info: Je kan je inschrijven voor zowel de lezing als de 
begeleide wandeling: 089 65 42 43 of   
diversiteit@genk.be 

• Parochie Van De Heilige Barbara, G.A. Galopinstraat 21
• Katholieke Italiaanse kerk, Risstraat 3
• Mevlana moskee, Wildekerslaan 46
• Parochie Johannes De Doper, Binnenlaan 33
• Sint-Jozef Werkmankerk, Minderbroederstraat 3

HAM
Dit jaar opent de Turkse moskee van Tessenderlo 
weer haar deuren voor een warme ontvangst. De 
moskee wil actief bijdragen tot een vredevolle 
samenleving.

Info: 013 61 10 17 of yasemin.soysal@ham.be
• Diyanet moskee, Tushoekstraat 8 - 3980 Tessenderlo

HASSELT
In Hasselt willen we de focus leggen op 
gemeenschappen gelegen in een bepaalde 
wijk. Dit jaar bieden we naast de vrije bezoeken 
een begeleide wandeling aan langs enkele 
gemeenschappen in Kuringen die uitnodigen tot 
ontmoeting (start wandeling om 14u aan de parking 
van Carrefour te Herkenrodesingel 2). Afsluitend 
is er om 16u30 een interlevensbeschouwelijke 
stiltemeditatie in de Ayasofya moskee. Na de 
stiltemeditatie is er de mogelijkheid om een 
bezoekje te brengen aan de Turkse kermis. Het 
volledige aanbod vind je in de lokale flyer.
Info of inschrijven voor de geleide wandeling:  
011 23 94 35 of gelijkekansen@hasselt.be 

• Ayasofya moskee, Crutzenstraat 40
• Bait-Ur-Raheem moskee, Grote Baan 95
• Sint-Gertrudiskerk, Joris van Oostenrijkstraat 80

HEUSDEN - ZOLDER
In Heusden-Zolder organiseren de 
geloofsgemeenschappen ‘Samen in Heusden-
Zolder’. We verwelkomen jou graag om 9u in de 
Sultan Ahmet moskee voor de opening van de dag. 
Aansluitend kan je genieten van een multicultureel 
ontbijt. Rond 11u is er een begeleid bezoek aan 
de nabij gelegen Sint-Vincentiusvereniging. Ontbijt 
en bezoeken zijn gratis, wel graag inschrijven vóór 
1 mei.
Info en inschrijvingen: 011 80 80 86 of  
welzijn.lokale.economie@heusden-zolder.be 
Tijdens de namiddag (van 14u tot 17u) kan 
je volgende gebedshuizen bezoeken:

• Selimiye moskee, Valentinusstraat 61
• Sint-Vincentiuskerk Zolder-Centrum, Dorpsstraat
• Sultan Ahmet moskee, Pastoor Paquaylaan 77

HOUTHALEN-HELCHTEREN
In Houthalen-Helchteren ben je om 14u welkom 
in het Huis van Abraham (Bremstraat 39B) voor 
de gezamenlijke opening. Hierna is er op dezelfde 
locatie een ontmoeting met de deelnemende 
geloofsgemeenschappen .
Info: 011 52 21 86 of hubert.schepers@skynet.be 

MAASEIK
In Maaseik organiseren de diverse 
levensbeschouwingen ‘Samen in Maaseik’. 
Iedereen is van harte welkom om 14u in de El 
Hidaya moskee (Sportlaan 31). Tijdens deze middag 
zal er een panelgesprek plaatsvinden tussen de 
vertegenwoordigers van de Moslimgemeenschap, 
Katholieke gemeenschap, Christengemeente en de 
Vrijzinnigen. Daarna zal er een tentoonstelling zijn 
van werkjes gemaakt door leerlingen van basisschool 
De Boomgaard en Kinderopvang Maaseik. Verder is 
er de gelegenheid om een rondleiding te krijgen in de 
moskee.
Info: 089 56 05 69 - marly.heeren@maaseik.be

MAASMECHELEN
In Maasmechelen organiseren de El Islam en 
Tevhid moskeeën, de katholieke en de Grieks-
Orthodoxe kerken en huisvandeMens ‘Samen in 
Maasmechelen’. We ontmoeten elkaar deze dag 
in de Moskee El Islam (Valkeniersstraat 19) met als 
thema ‘mijn levensbeschouwing als houvast’ met 
getuigenissen van jongeren uit de verschillende 
levensbeschouwingen. Graag roepen we iedereen op 
om deel te nemen aan deze ontmoeting vanaf 15u!
Info: 089 76 98 80 of samenleven@maasmechelen.be

Woon jij in de buurt van een mooie kerk en ben je benieuwd naar de binnenkant 
van het gebouw? Rij je elke dag langs de moskee en wil je graag eens in gesprek 
gaan met de moskeegangers? Of wil je meer te weten komen over de verschillende 
levensbeschouwingen? 

In deze gebedshuizen ben je welkom tussen 14u en 18u (tenzij anders vermeld).


