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Agenda
•
•
•
•
•
•
•

4 mei
28 mei
4 juni
19 juni
24 juni
25 juni
22 sept.

Dodenherdenking
HV Café gespreksleider Wolter Koster
10.30 uur Bestuursvergadering Middelburg
Klimaatdemonstratie Rotterdam
Viering Zeeuwse Wereldhumanismedag in Kapelle
Algemene Ledenvergadering HV Amersfoort
Lezing W. Koster in Zierikzee

Vanuit het bestuur
Beste mensen,
Op het moment van dit schrijven staat de maand mei voor de deur. Mei, al jaren de
maand van de vrijheid.
Vrijheid die we in Nederland op 5 mei vieren, dit jaar weer als “vanouds”. De avond
ervoor 4 mei is het de avond van de Nationale dodenherdenking. 4 en 5 mei die dit jaar
een andere bijklank hebben met de oorlog in Oekraïne in gedachten.
Jan en Mien Steenaard leggen op 4 mei in Middelburg bloemen namens het HV
Zeeland. Rita Douwes zal daar ook bij zijn.
We leven in turbulente tijden. Grote vraagstukken vragen om oplossingen en uitzicht.
Vrijheid versus oorlog, klimaatveranderingen, “onze” democratie….tegelijkertijd is de
maatschappij weer open ( ook al is Covid nog onder ons).
We proberen er enige vat op te houden. En nog altijd: verandering begint bij jezelf!

Binnen het Humanistisch Verbond bruist en borrelt het aan alle kanten.
Als het goed is heeft u de mail van het Humanistisch Verbond “Nieuw perspectief”
ontvangen met de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering in Amersfoort
op 25 juni. De landelijke organisatie geeft aan een wat andere koers te gaan varen met
vernieuwingen. Voorheen was er eind juni altijd een zogenaamde actieve leden dag met
een presentatie van het nieuwe aanbod van cursussen en workshops. Nu dus is deze
bijeenkomst een Algemene Ledenbijeenkomst, u bent van harte welkom.
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Op 28 mei leidt Wolter Koster het het Humanistisch café 2.0, van 15.00-17.00 uur in
het Palet in Middelburg. Gesproken wordt o.a. over 20 jaar Euthanasiewetgeving.

Ter kennisgeving: Op zondagmiddag 19 juni is er weer een landelijke Klimaatmars.
Dit keer in Rotterdam. Bij de vorige mars in maart was het HV actief betrokken.

21 juni is het Wereldhumanismedag. Op 24 juni besteden wij aandacht aan deze dag.
In Kapelle komen de Zeeuwse organisaties bij elkaar die de H dragen in hun naam.
Uitgenodigd zijn: de Humanistische Uitvaartverzorging, Humanitas, het Humanistisch
Vormingsonderwijs en de Humanistisch Geestelijke verzorging.
Vertegenwoordigers van deze organisaties ontmoeten elkaar gedurende de middag om te
onderzoeken in hoeverre zij elkaar kunnen versterken en welke organisatie waar
behoefte aan heeft.
‘s Avonds presenteren deze organisaties zich. Dan zijn leden en belangstellenden ook
van harte welkom.
De humanistisch raadsvrouw van Penitentiaire inrichting Torentijd houdt een inleiding
over haar werk.

Net zoals vorige jaar wordt in de in de regio HV Zuidwest gewerkt aan een regionale
dag. Deze zal in Rotterdam gehouden worden en in het teken staan van de energie
transitie.
De exacte datum is nog niet bekend, daarover in de volgende nieuwsbrief meer.

Van elke Zeeuwse activiteiten ontvangt u een aparte uitnodiging. Kijk voor activiteiten
ook op de website van het HV onder ‘afdelingen”.
Bij een Zeeuwse HV vergadering bent u eveneens van harte welkom.
Met vriendelijke groet, we hopen u bij een activiteit te ontmoeten,
Peter Hofstede, Ria Waelen, Ienge Havenaar, Wolter Koster, Rita Douwes en Dineke
Krutwagen.
Wilt u deze brief niet meer ontvangen, wilt u dit dan melden? Via de mail naar
HV-Zeeland@regio.humanistischverbond.nl of telefonisch bij Peter Hofstede: 0641413266.
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