1

Nieuwsbrief
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Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

24 sept. Humanistisch Café 2.0 Middelburg, het Palet 15.00-17.00 uur
24 sept. HV regio Zuid-West. Dag “De waarde van de aarde” in Rotterdam
29 sept. HV Zeeland Bestuursbijeenkomst Middelburg
7 okt. Bijeenkomst H-partners in Axel (besloten)
29 okt. HV cafe 2.0 met voorafgaand jaarvergadering HV Zeeland (nadere
informatie volgt)
26 nov. HV cafe 2.0
18 nov. Introductiecursus Humanisme in Goes
17 dec. HV cafe 2.0

Mededelingen vanuit het bestuur.
Beste mensen,
De zomer heeft zich van een warme en droge kant laten zien. Velen maken zich daar
zorgen over. Is dit het resultaat van onze leefwijze? En is er nog toekomst voor de
generaties na ons? Welke keuzes maken de door ons gekozen volksvertegenwoordigers?
Wat doen we zelf?
De crisissen stapelen zich op……geen tijd om je kop in het zand te steken maar wat dan
wel?
Ook wij hebben geen pasklaar antwoord en stoeien met verschillende gedachten, ideeën,
kennis en gedrag.
Maar wie we ook zijn, welke achtergrond we ook hebben, we hebben elkaar nodig om
onze mening te toetsen, inspiratie op te doen en elkaar te ondersteunen in de keuzes die
we maken om misschien wel een andere weg in te slaan.
We hopen dat we een steentje bij kunnen dragen door het aanbod dat we hebben om
elkaar te ontmoeten in het HV café, bij een cursus of bij de bijzondere regiodag in
Rotterdam.
Bij de organisatie van “De waarde van de aarde” is ook HV Zeeland betrokken.
Na de enquête over het HV café hebben we besloten om het komende jaar verder te
gaan met wisselende gespreksleiders. We willen onszelf ook blijven oefenen in de
dialoogvorm . Als er mensen zijn die een idee hebben voor een onderwerp of zelf een
keer het HV café willen leiden, neem dan contact met ons op!
Ook kunnen we mededelen dat de bijeenkomst van 24 juni in Kapelle, ter gelegenheid
van Wereldhumanismedag , een vervolg heeft.
Vertegenwoordigers van verschillende organisaties in Zeeland behorend tot de
Humanistische Alliantie hebben elkaar die dag ontmoet. Deze bijeenkomst stond vooral
in het teken van kennismaking en informatie-uitwisseling. In oktober komen we weer bij
elkaar om te onderzoeken in hoeverre we elkaar beter kunnen ondersteunen, mogelijk
door gezamenlijke activiteiten of een keer bij elkaar op bezoek te gaan.
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“We”, dat is het bestuur met een aantal betrokken leden zijn ons aan het informeren
over hoe en op welke manier we iets kunnen betekenen voor “Nieuwe ongelovigen”,
mensen uit de LHBTI groepen en jongeren.
Deelnemen aan sociale media heeft de aandacht.
Toelichting agenda
•

Het eerste HV café 2.0 op 24 september wordt geleid door Ria Waelen.
Gespreksthema’s: “Vrij om te geloven”en “Man-vrouw denken”.

•

Speciale regiodag HV Zuid-West “De waarde van de aarde” 24 september

Een dag met presentaties, wandelingen en verdiepende gesprekken over het thema ‘De
waarde van de aarde – het goede leven, een groen leven’. Met o.a. ecoloog Ignace
Schops, microbioloog Marjan Smeulders, schrijver/natuurkundige Jan Terlouw, directeur
van het Humanistisch Verbond Robert Bodegraven en Bobbi van Extinction Rebellion.
Van 10.30- 17.00 uur in het Debatpodium Arminius Museumpark 3 in Rotterdam
Zie voor Aanmelden en verdere informatie:
https://www.humanistischverbond.nl/agenda/humanifest-de-waarde-van-de-aarderotterdam/#programma
•

Kennismaken met humanisme o.l.v. Willem Blokland in Goes op 18 november

Wat geeft het leven zin? Hoe kun je bijdragen aan meer verbondenheid? Hoe blijf je
kritisch én open, ook als iemands mening sterk verschilt met de jouwe? Wat is onze rol
als mens in de zorg voor de aarde? Hoe kan je omgaan met tegenstrijdigheden tussen je
kernwaarden en je leefstijl? Wat geeft het leven zin?
Ontdek in een middag wat het humanisme kan betekenen voor je (nieuwe) antwoorden.
Denkers als Erasmus, Arendt en Manschot helpen je hierbij. Je krijgt inzicht in je eigen,
praktische wijsheid en wat jij belangrijk vindt.
Deze cursusmiddag is interessant voor iedereen die zich wil verdiepen in humanisme,
met elkaar in gesprek wil gaan en nieuwe inzichten wil opdoen. Je kunt ook eigen vragen
inbrengen.
Aanmelden: https://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-kennismaken-methumanisme-goes/

Van onze activiteiten ontvangt u een aparte uitnodiging. Kijk ook op de website van het
HV onder ‘afdelingen”.
U bent welkom op onze vergaderingen. Wel graag eerst aanmelden.
Op naar een nieuw HV Zeeland seizoen!
Met vriendelijke groet ,
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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