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Nieuwsbrief
HV Zeeland December 2021 nr.14
Agenda
•
•
•
•
•
•

29 januari Humanistisch café 2.0
26 februari Humanistisch café 2.0
26 maart Humanistisch café 2.0
Voorjaar: Cursus dialoog in Goes
14 mei filosofische wandeling Middelburg o.l.v. Jos de Wit
24 juni viering Wereld humanisme dag Middelburg

Vanuit het bestuur
Beste mensen,
De afgelopen maanden zijn we volop in de weer geweest met het bedenken en uitvoeren
van activiteiten, hier in Zeeland.
De cursus Mens zijn in de 21e eeuw kon gelukkig doorgaan, zie het verslag hieronder.
Helaas moesten we ook plannen bijstellen vanwege de nog steeds heersende pandemie.
Dus een afgezegd Humanistisch Café, geen midwinterviering en een ongewisse
toekomst. ( Is er een gewisse toekomst???)
En met onzekerheid leven blijft een lastige, voor ons Westerse mens.
Net als de oude Germanen in deze donkere dagen, verlangen we naar licht, uitzicht,
hoop. Voor onszelf en de wereld om ons heen.
Met creativiteit, onderzoek en verdergaande kennis zullen we verder gaan. Misschien
anders dan we gewend waren. En dat geeft onrust, loslaten doet pijn.
Maar met perspectief moet het lukken.
Lees ook het artikel “Optimistisch en levenslustig” van Robbert Bodegraven, nieuwe
directeur van het Humanistisch Verbond, in de laatste Human.inc.
Wij proberen als HV Zeeland vooruit te blijven kijken in onze activiteiten in Zeeland,
weliswaar met het nodige voorbehoud. Zie ook de agenda bovenaan. De details volgen
later.
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Namens ons allen wensen wij dat
dat we elkaar snel weer terug zien.

een jaar zal worden van inzicht én uitzicht. En

Hartelijke groet,
Bestuur en medewerkers: Peter Hofstede, Ria Waelen, Ienge Havenaar, Wolter Koster,
Rita Douwes, Christian Vick, Dineke Krutwagen.

Cursus ‘Mens zijn in de 21e eeuw’ in Middelburg door Rita Douwes
Op 13 en 20 november 2021 was er in Middelburg de cursus ‘mens zijn in de 21e eeuw’.
Gegeven door Jos de Wit, een lesgever die ook in het verleden al meerdere keren
cursussen in Zeeland verzorgde.

De cursus bestond uit vier dagdelen die allen een eigen onderwerp hadden. We
begonnen met het thema ‘verbondenheid’ daarna kwam ‘duurzaamheid’. En gedurende
de tweede dag kwamen daar nog de thema’s ‘technologie’ en ‘wijsheid’ bij.
Natuurlijk is er over elk van deze thema’s heel wat te zeggen. Meer dan je in een
dagdeel ter sprake kunt brengen. Maar, het is en was heel fijn om het met elkaar (we
waren met 10 deelnemers) eens uitgebreid over al deze onderwerpen van gedachten te
wisselen. Onder leiding van Jos, die met een aantal stimulerende werkvormen de
gesprekken onmiddellijk diepgang wist te geven, brachten deze twee cursusdagen (in elk
geval bij mij) een aantal verrijkende ideeën en gedachten.
Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar.
Oproep
Wie is er handig in het opzetten en bijhouden van een Facebook pagina? En wil dit als
taak op zich nemen voor het HV Zeeland? Met Facebook hopen we wat meer jongeren te
bereiken.
Als iemand deze taak op zich wil nemen, dan horen we dat graag. Andere ideeën zijn
uiteraard welkom.
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Gespreksonderwerp Humanistisch café 2.0 29 januari
Deze bijeenkomst wordt dit keer geleid door Rita Douwes. Zij wil hier over spreken:
Het is helemaal niet gek als je nu onrustig bent! Sterker: het zou gek zijn als je het niet was!!
Dit zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Volgens hem leven we in een wereld waarin een transformatieve verandering gaande is. Een
transformatieve verandering is een diepe verandering en gaat over wezenlijk anders denken, anders
handelen en anders organiseren. We zouden dan het oude, vertrouwde los moeten laten en het nieuwe,
onbekende omarmen.
Deze bijeenkomst zal weer gehouden worden in het Palet. Vanwege de huidige coronamaatregelen is er
een maximim van 12 deelnemers. Daarom moet er vooraf opgegeven worden of u hier naar toe wilt
komen.
Een aparte uitnodiging volgt.

Tip (als de museumdeuren weer opengaan):
Tentoonstelling:
JOHNNY BEERENS, GETEKEND DOOR
DE ZEE
Retrospectief met werken van 2010 tot
2021
12 november 2021 t/m 27 februari
2022
Museum Het Warenhuis te Axel
Openingstijden:
Di t/m Vr 12.30-17.00 uur,
Za 11.00-17.00 uur,
Zo 13.30-17.00 uur
Een artikel in de PZC over deze tentoonstelling :
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/elf-jaar-aan-werken-van-johnny-beerens-te-zien-in-axel-een-grotesignatuur-het-ultieme-voor-een-kunstenaar~a9cd9066/

=====================
Wilt u deze brief niet meer ontvangen, wilt u dit dan melden :
HV-Zeeland@regio.humanistischverbond.nl
of bij Ienge Havenaar tel. 0113-342307
website HV:
https://www.humanistischverbond.nl
3
afdeling Zeeland

