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Agenda 

• 18 nov. Introductiecursus Humanisme in Goes 

• 19 nov. Regionaal overleg met Wolter Koster als afgevaardigde  

• 26 nov. HV cafe 2.0 met Ienge Havenaar 

• 26 nov. ALV HV in Bussum met Ria waelen als afgevaardigde 

• 17 dec. HV Midwintercafe 2.0 met Rita Douwes  

Mededelingen vanuit het bestuur. 

Beste mensen, 

Het seizoen 2022-2023 is in september van start gegaan.  We willen u graag op de 

hoogte brengen van onze bezigheden.  

Op 24 september was het eerste Humanistische Café in Middelburg en diezelfde dag was 

er de regio-dag in Rotterdam. Thema van die dag was “De waarde van de aarde” (zie het 

verslag van Rita Douwes).                                                                                       

Soms wordt er regionaal of landelijk een evenement georganiseerd dat dan samenvalt 

met bijvoorbeeld “ons” café. We hebben er voor gekozen om het HV café zoveel mogelijk 

door te laten gaan.                                                                                                     

Over de onderwerpen van de komende cafés vertellen we verderop in deze Nieuwsbrief 

en er volgt zoals altijd een aparte uitnodiging.  

Ria en Rita waren 29 september aanwezig op de vrijwilligersmarkt in de bibliotheek in 

Middelburg. Daar zijn nieuwe contacten gelegd en aan bekendheid gewerkt.  

In oktober was er weer een overleg met Humanistische Alliantiepartners in Axel. 

Aanwezig afgevaardigd waren HVO, Humanitas en het HV Zeeland (vertegenwoordigd 

door Peter en Dineke) . Vertegenwoordigers van de Humanistische Geestelijke verzorging 

en van de Humanistische uitvaartbegeleiding hadden zich afgemeld maar willen wel 

graag op de hoogte blijven.                                                                                               

We zijn denkers en doeners, willen elkaar graag versterken, maar zijn nog zoekend hoe. 

We zetten op papier wat de humanistische uitgangspunten van onze organisaties zijn en 

delen dit met onze achterban. Op 12 januari a.s. komen we weer bij elkaar.  

29 Oktober hielden we onze ledenvergadering, met aansluitend een speciaal HV café. 
Het café stond in het teken van ons Zeeuwse milieu.                                                                 

Gast was Anita Pijpelink, gedeputeerde in de Zeeuwse Staten. Zij hield een inleiding over 

de natuur in Zeeland, met als inleidende vraag “Van wie is Zeeland ?”. Natuurlijk werd er 
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gesproken over hoe de mens met die natuur omgaat en wat wij zelf bij kunnen dragen 

aan de klimaatdoelstellingen. Veranderen moet en Anita haalde daarbij Floris van 

Alkemade aan: “Leer mensen te veranderen naar verandering”. Ondanks de kleine 

opkomst volgde een geanimeerd gesprek.    

                                                             

Zie ook: https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-zuid-west/afdeling-

zeeland/                                      

Met behulp van twee HV leden onderzoeken we of en hoe we een rol kunnen spelen in de 

LHBTI + kring.                                                                                                          

Ook de groep van nieuwe geloofsverlaters heeft onze aandacht.   

Een van onze Zeeuwse leden heeft ons gevraagd of wij iets kunnen betekenen in het 

aanwijzen van een plek in Zeeland die geschikt is als Natuurbegraafplaats. Er zijn 

verschillende natuurbegraafplaatsen in Nederland, maar niet in Zeeland. Ook hier zijn we 

mee aan de slag gegaan. 

Rita en Dineke gaan op uitnodiging van de school eind november een voorlichting geven 

aan HVO 2 leerlingen in Terneuzen, over hoe het is om vanuit humanistische waarden te 

leven en waar het Humanistisch Verbond voor staat.  

Zoals u ziet, zitten we als bestuur, aangevuld met enkele actieve leden, niet stil. Maar 

het organiseren van activiteiten en het onderhouden van de contacten met de leden kost 

veel tijd. Daarom doen we een oproep naar u, de leden: Als u bereid bent mee te willen 

werken bij een eenmalige activiteit, dan horen we graag van u. Bijvoorbeeld aanwezig 

zijn op een vrijwilligersmarkt om informatie te geven over het HV Zeeland.                                  

Graag ook aandacht voor deze zoekactie, zodat we een middel hebben om ook jongeren 

te bereiken:  

 

 

       

 

 

          En als u een keer het humanistisch café wilt leiden, dan horen we dat ook graag! 

Tot slot van deze mededelingen willen we u nogmaals attent maken op de 

Introductiecursus Humanisme op 18 november in Goes, hotel Terminus.                                    

Gezocht:  

Iemand die de 

nodige kennis heeft 

van de sociale media 

en  Facebook-, of een 

Instagram account 

wil starten en 

bijhouden. 
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https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-zuid-west/afdeling-zeeland/
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Deze middag wordt geleid door Willem Blokland. De cursus gaat door, maar er kunnen 

nog mensen bij.                                                                                                   

Aanmelden: https://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-kennismaken-met-

humanisme-goes/  

 

 

Verslag Regio-dag “De waarde van de aarde”.   

Op 24 september j.l. werd in Rotterdam de uitgestelde Wereldhumanismedag gevierd.           

Met “De waarde van de aarde” als thema. Zeeland was met drie personen 

vertegenwoordigd.                                                                                                 

Het was een zeer inspirerende dag met verschillende enthousiaste sprekers. Onder 

andere de ecoloog Ignace Schops die ook het boek ‘Gered door de boomkikker’ schreef. 

Een van de belangrijkste dingen, vertelde hij ons, is dat niet de verandering gefinancierd 

moet worden maar dat de financiering moet veranderen.                                            

Microbioloog Marion Smeulders verbonden aan de Radbouduniversiteit en tevens lid van 

Scientists Rebellion.  vertelde aansluitend dat de wetenschap het erover eens is dat de 

mens veroorzaker is van de droogte, het natuurgeweld en de veranderende 

temperatuur; een pleidooi voor ‘het goede leven, een groen leven’.                                             

De extreme temperaturen, de droogte, we ervoeren het deze zomer aan den lijve.  

Na de lunch was er een begeleide rondwandeling door het Museumkwartier.                               

In de middag vertelde schrijver en natuurkundige Jan Terlouw over zijn visie op de 

huidige dagelijkse praktijk. Met zijn negentig jaar een ware revolutionair!                                    

Er was een paneldiscussie met een medewerker van het hoofdkantoor van het HV, Lotte 

Huijng en Bobbi, een activiste voor Extinction Rebelllion.  

Maar, wat moeten we er als Humanisten nou aan doen? Het is belangrijk om 

samenwerking te zoeken en elkaar scherp te houden! Daarnaast zouden we wat vaker in 

de spiegel moeten kijken en ons afvragen waar we nou eigenlijk mee bezig zijn en of we 

onszelf ook voor de gek houden?!?  Zie ook:     
https://www.humanistischverbond.nl/ecohumanisme-inspiratie-leidt-tot-actie/                                                                                                                

 Tip:   
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Humanistisch Café 2.0 in het Palet Middelburg. Aanvang 15.00 uur. 

Zaterdag 26  november 2022  

Deze middag wordt ingeleid door Ienge Havenaar.                                                                    

De volgende onderwerpen en vragen komen aan de orde: 

1. Kernenergie:                                                                                                        

Om klimaatdoelen te kunnen halen en door de energiecrisis, wordt er weer gesproken 

over het gebruik van kernenergie.                                                                                 

Voor Zeeland kan dat betekenen dat de huidige kerncentrale wordt open gehouden en 

dat er eventuele een tweede bijkomt. 

2. Polarisatie:                                                                                                                           

Lijkt het zo, of staan we in onze standpunten steeds meer tegenover elkaar?                   

En hoe zit het met ons begrip voor de ander?  

Het laatste Humanistisch Café van dit jaar op 17 december. 

Dit Humanistisch café willen we graag het karakter meegeven van het midwinterfeest en 

wordt geleid door Rita Douwes.                                                                                                            

Midwinter is de overgang van de donkere naar de lichte dagen.                                                                           

Juist in deze tijd van crisis op crisis hebben we behoefte aan uitzicht en hoop.                                              

Wat geeft jou uitzicht, waaruit put jij hoop? Ofwel, op welke manier ga jij verder? 

Misschien hebben we elkaar juist nu extra hard nodig! 

We nodigen je uit om dit “midwintercafé” mede vormen te geven. Neem iets mee, een 

voorwerp, een foto of stuur je ideeën op naar : rita.douwes@kpnmail.nl                                   

En we hopen natuurlijk op veel reacties!                                                                      

We sluiten dit speciale café af met een drankje. 

            

Vrijwilliger Torentijd 

Van de nieuwe geestelijk verzorger van Torentijd kregen we de volgende vraag:  

 

 

 

 

 

Voor PI Middelburg zijn we op dit moment op zoek naar een vrijwilliger 

voor de cursus filosofie en humanisme.                                                                   

Tijdens deze cursus zullen we met een klein groepje gedetineerden 

filosofische teksten lezen en hierover met elkaar in gesprek gaan.                                

Het idee is dat de vrijwilliger gespreksleider is, maar ik als humanist zal 

ook aanwezig zijn als ondersteuning. De cursus zelf is al reeds ontwikkeld.                  

De cursus zal zo’n acht weken duren en waarschijnlijk om de week 

plaatsvinden op de vrijdagmiddag (natuurlijk kan dit nog wijzigen in 

overleg). 

https://www.humanistischverbond.nl/
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Geïnteresseerden kunnen een mail naar ons sturen, dan sturen wij deze door.  

      

                                                                            

Graag zien we u bij een van onze bijeenkomsten . 

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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