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Inspiratie geven aan je eigen leven!
Nieuwjaarsreceptie 20 januari in station Haarlem
Inspiratie geven aan je eigen 
leven. Dat is het thema voor de 
Nieuwjaarsreceptie op zondag 20 
januari 2019 van 15.00 uur tot 17.30 
uur. Hoe geef je als humanist steeds 
opnieuw inspiratie aan je eigen leven? 
Of inspireer je anderen om samen een 
prettig leven in te vullen? Als je 20 
bent, of 45, maar ook bij de leeftijd  
van 88 jaar.

De Nieuwjaarsreceptie bestaat uit 
twee delen:
•  een inspirerende discussie met 

elkaar over “inspiratie geven aan je 
eigen leven in 2019”

• borrel vanaf circa 16.00 uur

Vreugdevolle momenten, zorgen, 
ervaringen en gevoelens kunnen in 
het leven sturend en bepalend zijn. 
Zoals alle levensbeschouwingen is 
het humanisme er op belangrijke 
momenten in het leven. Je wordt 
volwassen, je zoekt werk, je krijgt een 
kind, je trouwt of scheidt, je gaat met 
pensioen. Momenten die vragen om 
reflectie, feest en duiding. Muziek, 
poëzie, kunst, een goed gesprek 

of een bijeenkomst kunnen die 
momenten markeren. Om zo steeds 
nieuwe inspiratie te vinden om je eigen 
leven vorm te geven, maar ook om met 
elkaar het samenleven in onze regio 
in te vullen. Op de Nieuwjaarsreceptie 
gaan we hierover met elkaar het 
gesprek aan. En vullen onze eigen 
Inspiratiekaart 2019 in.

De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats 
van 15.00 tot 17.30 uur in het 
prachtige stationsgebouw van station 
Haarlem (locatie: perron 3a). Uiteraard 
is dit makkelijk met de (regionale) 
trein en bus te bereiken, maar ook 
een parkeergarage is dichtbij. Lift 
is aanwezig. Voor toegang tot het 
station kunt u de QR-code (zie 
hieronder) gebruiken en deze voor de 
toegangspoortjes houden. Zo komt  
u gratis het station van Haarlem 
binnen. U kunt ook met uw eigen  

KeyCard
_______________

Met deze KeyCard kunt u de poortjes op de Nederlandse stations

openen.

You can open the gates in Dutch railway stations using this KeyCard.

Cette KeyCard vous permet d’ouvrir les portiques dans les gares

néerlandaises.

Mit dieser KeyCard können Sie in niederländischen Bahnhöfen die

Durchgängen öffenen.

_______

Print de KeyCard om 

de barcode te kunnen

gebruiken.

____________ ____

Geldig op/valid on:

___________

Het station betreden of verlaten

Stap 1

Ga naar het poortje met het

‘scan ticket’-symbool.

Stap 2 

Houd de vierkante barcode

tegen het verlichte vlak aan

uw rechterzijde.

Stap 3 

Het poortje opent. U kunt

nu het station betreden of

verlaten.

Meer informatie?

Gebruik de i-knop op de

Informatiezuil of ga naar

een servicemedewerker.

 Belangrijke informatie

Bewaar deze KeyCard goed. Op zowel uw heen- als

terugreis heeft u deze nodig om de poortjes te openen.

Deze KeyCard is geen vervoerbewijs.

Keep this KeyCard with you. You need it to open the

gates again for both of your journeys, out and back. This 
KeyCard is not a travel pass.

Conservez bien cette KeyCard. Vous en avez besoin aussi

bien à l’aller qu’au retour pour ouvrir les portiques. Cette

KeyCard n’est pas un titre de transport.

Bewahren Sie diese KeyCard gut auf. Sie benötigen diese

auf Ihrer Hin- wie auch Rückreise, um die Durchgängen

zu öffnen. Diese KeyCard ist kein Fahrschein.

ns.nl/scanticket

/

Haarlem
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OV-chipkaart 
toegang krijgen 
tot het station. 
Iedereen is van 
harte welkom.

Scan deze QR-code bij de 
toegangspoortjes op het station
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Bestuursleden gezocht
Het bestuur zoekt versterking voor de activiteiten over humanisme in 
de regio. Het gaat om het mede organiseren van diverse bijeenkomsten 
over interessante thema’s. Daarnaast zijn de functies van secretaris en 
van penningmeester vacant.

Wie mee wil helpen, kan contact opnemen met de voorzitter, 
Ronald Vennik: 06 30 195 249, of ronaldvennik@gmail.com

Zorg voor dementerenden en tijd 
blijven houden voor leuke dingen

Het Reinaldahuis 
in Haarlem. Een 
stampvolle zaal 
om te praten over 
de ouderenzorg in 
Nederland: 
hoe kan het beter? 
De aanleiding voor de 
najaarsbijeenkomst 
van het Humanistisch 
Verbond is de Human 
TV-documentaire 
“In de Leeuwenhoek” 
met Adelheid Roosen 
en Hugo Borst. 

In de discussie over dementie tussen zorgprofessionals, ouderen, mantelzorgers en andere 
ervaringsdeskundigen ging het onder meer over:
•  Wat gebeurt er met de partner of mantelzorger die achterblijft als de partner met dementie 

naar het verzorgingshuis gaat? Schuldgevoel, verdriet en twijfel overheersen, zo blijkt uit 
de discussie.

•  Intimiteit in het verzorgingshuis: het kan en het gebeurt tussen de bewoners. 
Dit zorgt voor ongemak, zeker als er nog sprake is van een partner thuis.

•  Als je dementie hebt, moet je je overgeven aan de zorg van anderen. Vertrouw op de 
verzorgenden, zegt een gediplomeerde medewerker van Reinalda. 
“Wij doen ons best de zorg zo goed mogelijk te doen.”

•  Veel mensen wachten te lang voor ze overgaan op het inroepen van hulp als ze te maken 
krijgen met dementie. “Doe dat niet”, geeft een van de aanwezigen aan. 
“Op tijd hulp inroepen is beter voor de dementerende èn voor de mantelzorger. 
Dan blijft er meer tijd over om leuke dingen te doen met elkaar!”

•  Als zorginstelling heb je te maken met de dementerende en met de familie erom heen. 
Is er een probleem, krop het niet op en maak het bespreekbaar!

Gespreksgroep 
Hoofddorp
Zondagochtend is het moment voor een 
goed gesprek in Hoofddorp. Eens per 
maand komt de gespreksgroep Hoofddorp 
van het Humanistisch Verbond bijeen 
om over een thema te discussiëren. 
“Vergeving” was het onderwerp in een 
van de voorgaande bijeenkomsten. 
Wat is vergeven? Wat is daarvoor nodig 
en wat kan vergeving brengen? In de 
discussie komen vragen aan de orde als: 
is vergeving altijd mogelijk of bestaat 
er ook zoiets als het ‘onvergeefl ijke’? 
Is het immoreel om een ‘onmenselijke’ 
daad gewoon te laten rusten? Voor 
meer informatie over de bijeenkomsten 
op 13 januari en op 17 februari van de 
Gespreksgroep: 

Frans Maassen, f.maassen@xs4all.nl, 
tel. 023 562 56 23

20 december: 
Humanisme zichtbaar in onze regio
De humanistische gespreksgroep DeBat organiseert op 20 december om 
20.00 uur een gesprek over de zichtbaarheid van humanisme in de regio 
IJmond / Haarlem / Haarlemmermeer. Hoe herkenbaar en zichtbaar is het 
humanisme en hoe kunnen we de herkenbaarheid vergroten?
Denk aan humanisme in het onderwijs, bij jeugd- en buurtwerk, bij 
uitvaartbegeleiding, humanistische dienstverlening in de zorg en 
aan ouderen. Aanwezig zijn o.a. de bestuursleden Cecilia Dijkstra en 
Thijs Harmsen. De bijeenkomst vindt plaats in IJmuiden. 

Voor meer informatie: Cecilia Dijkstra, 06 53 789 714, 
ceciliadijkstra56@gmail.com
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Begeleider worden?
In Noord- en Zuid-Holland is behoefte aan nieuwe 
Humanistische uitvaartbegeleiders. Begeleiders dienen 
affiniteit te hebben met het humanisme en dienen goed 
te kunnen luisteren, interpreteren en schrijven. Daarnaast 
is het noodzakelijk om flexibel inzetbaar te zijn, overdag 
enkele uren te kunnen vrijmaken en minimaal twee jaar 
actief te zijn bij de uitvaartbegeleiding.

Aspirant begeleiders krijgen een opleiding van twee 
weekenden met o.a. het oefenen in interviewen, schrijven  
en spreken. Ook wordt er gesproken over  het humanisme  
en wordt uiteraard uitgebreid stil gestaan bij sterven, dood 
en rouw. Na afloop van de opleiding volgt een stageperiode. 
De opleiding start eind maart 2019. 

Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen via  
contact@humanistischeuitvaart.nl.

Mooi en fijn om mensen 
te helpen
Humanistische uitvaartbegeleiding 
zoekt nieuwe begeleiders

“Ik ben blij dat ik mensen op zo’n 
moeilijk moment goed kan helpen. 
Ik hoor ook van collega’s dat het 
mooi en fijn is om dit te kunnen 
doen.” Als iemand overlijdt, is het 
belangrijk om op een goede wijze 
afscheid te nemen. 

De uitvaartbegeleiders geven de 
nabestaanden net zoveel tijd en 
persoonlijke aandacht als deze nodig 
hebben en werken voor iedereen 
die van hun diensten gebruik wil 
maken. “Onze vrijwilligers zijn heel 
vaak mensen die zelf in het leven het 
een en ander hebben meegemaakt”, 
vertelt uitvaartbegeleider Sabine 
Rietveld. “Zij gunnen iedereen een 
persoonlijk afscheid. Onze drijfveer: 
hoe kunnen wij met onze kennis iets 
voor mensen doen?” Thea Morrée 
coördineert de uitvaartbegeleiding 
in Noord- en Zuid-Holland en vertelt 
dat de geïnteresseerden veelal 
via mond-tot-mond reklame bij de 
Humanistische uitvaartbegeleiding 
terecht komen. Voor een begrafenis 
of crematie, maar ook (ver) voor 
een uitvaart kan begeleiding van 
humanisten interessant zijn: het 
“gesprek bij leven”.

Vrijwilligers van de Humanistische 
uitvaartbegeleiding kunnen hierbij 
helpen. Zij zijn bereikbaar via het 
telefoonnummer 0900 - 900 50 30 of 
via www.humanistischeuitvaart.nl  
en bieden praktische hulp aan, 
bijvoorbeeld door een toespraak 
voor de nabestaanden tijdens de 
begrafenis of crematie waarin:
-  wordt verteld wat de overleden 

persoon zo uniek maakte, en
-  wat zijn of haar betekenis voor 

anderen was en misschien nog 
steeds is. Vanuit de humanistische 
levenshouding en gedachtengoed 
kijken de vrijwilligers met een open 
blik onpartijdig en zonder dogma’s 
naar de betrokkene.

Humanistische sprekers kunnen 
ook helpen met het meedenken 
over muziek, gedichten of met 
het opstellen van teksten die de 
nabestaanden zelf kunnen uitspreken. 

Gesprek bij leven
Steeds meer mensen vinden het 
prettig om eigen ideeën en wensen 
voor hun eigen uitvaart geruime tijd 
van te voren vast te leggen. “Er komt 
een generatie aan die geen kinderen 
heeft en zij willen het vooraf gaan 
regelen”, aldus Sabine Rietveld. Tijdens 
een “gesprek bij leven” is er de tijd om 
de wensen te bespreken en verhalen 
over het leven te horen. Zo wordt een 
persoonlijke en passende toespraak 
voorbereid of wordt besproken hoe de 
uitvaartdienst vorm krijgt. 

De kosten blijven beperkt bij de 
Humanistische uitvaartbegeleiding: 
een spreker bij uitvaarten kost 
maximaal € 225,- en voor een “gesprek 
bij leven” maximaal € 130,-.  
Deze financiële bijdrage is nodig 
voor onkostenvergoeding en 
organisatiekosten (opleiding en 
bijscholing). De uitvaartbegeleiders 
werken op vrijwillige basis.

‘Praktisch humanisme’ is een 
serie artikelen die gaat over de 
wijze waarop mensen in hun 
dagelijkse activiteiten invulling 
geven aan het humanisme. 
Deze keer: Humanistische 
uitvaartbegeleiding. 

Humanistisch Verbond Haarlemmerland - november 2018 Nieuwsbrief #4 3

HV Nieuwsbrief 8.indd   3 28-11-18   09:45



COLOFON
December 2018. Nieuwsbrief van het Humanistisch Verbond, 
afdeling Haarlemmerland. Het volgende nummer verschijnt 
rond maart 2019. Heeft u informatie voor de Nieuwsbrief: 
thijsharmsen@ziggo.nl of Frans Netscherlaan 2C, 
2071 AZ Santpoort-Noord.

Leeskring 2: Archipel van de hond van 
Philippe Claudel  (Heemskerk)
“Haat is jullie voedsel; onverschilligheid jullie 

kompas”. Op een mediterraan eiland 
spoelen de lijken aan van drie Afrikaanse 
mannen, wier tragische lot wordt 
opgevat als een uit de weg te ruimen 
probleempje. De Burgemeester laat ze 
namelijk stilletjes in een grot ‘begraven’, 
om een lucratief toeristisch bouwproject 
niet in gevaar te brengen. Wanneer 
de onlangs van buitenaf gearriveerde 
onderwijzer als enige besluit níet weg 
te kijken, volgt een meedogenloze 
lastercampagne. Meer informatie: 

Sophie de Boer, deboer-geitz@quicknet.nl

Gespreksgroep DeBat (IJmuiden, aanvang 
20.00 uur): Humanisme zichtbaar in onze regio: 
Hoe herkenbaar en zichtbaar is het humanisme 
en hoe kunnen we de herkenbaarheid vergroten?

Meer informatie: Cecilia Dijkstra, 06 53 789 714, 
ceciliadijkstra56@gmail.com

Gespreksgroep (Hillegom, aanvang 10.30 uur)
Thema: Wat is waarheid  en wat betekent waarheid 
in de huidige tijd van fake nieuws, keiharde leugens, 
alternatieve feiten etc.?

Leeskring 1, “Godenslaap” van Erwin Mortier 
(Haarlem, aanvang 20:00 uur)
Een stokoude vrouw die de dood voelt naderen 
blikt terug op haar kinderjaren, de liefdes die ze 

Nieuwjaarsreceptie (NS-station Haarlem, op 
Perron 3a, 15.00 - 17.30 uur): Inspiratie geven aan 
je eigen leven!

Leeskring 2: De vulkaan van Klaus Mann 
(Beverwijk, aanvang 20.00 uur)
Een groep uit Duitsland 
gevluchte kunstenaars, 

geleerden en bohemiens spreekt 
begin jaren dertig regelmatig af in een 
Parijs café. We volgen hen in hun strijd 
om het bestaan, in hun twijfels en 
heimwee, hun vriendschap, eerzucht 
en liefde, eenzaamheid en angst 
voor de dood, of juist het verlangen 
daarnaar. De dreiging neemt alsmaar 
toe, want in 1939 staat Europa als 
een vulkaan op uitbarsten.
Meer informatie: Sophie de Boer,  deboer-geitz@quicknet.nl

Gespreksgroep (Hoofddorp, aanvang 10.30 uur)
Meer informatie: Frans Maassen, 
f.maassen@xs4all.nl

heeft gekend, haar huwelijk en de jaren van de Eerste 
Wereldoorlog die ze met haar moeder en haar broer in 
Frankrijk doorbracht. Gaandeweg ontstaat een intiem 
panorama van België, haar onduidelijke vaderland. 
Godenslaap, de vijfde roman van Erwin Mortier, speelt zich 
af op het raakvlak tussen de grote geschiedenis en de 
kleine mensenlevens, tussen taal en wereld, verbeelding 
en werkelijkheid, tussen geschiedschrijving en verhalend 
proza. Meer informatie: Victor Hilbrant, victor7070@hetnet.nl

Meer informatie: Frans Maassen, f.maassen@xs4all.nl, tel. 
023 562 56 23

KeyCard
_______________

Met deze KeyCard kunt u de poortjes op de Nederlandse stations

openen.

You can open the gates in Dutch railway stations using this KeyCard.

Cette KeyCard vous permet d’ouvrir les portiques dans les gares

néerlandaises.

Mit dieser KeyCard können Sie in niederländischen Bahnhöfen die

Durchgängen öffenen.

_______

Print de KeyCard om 

de barcode te kunnen

gebruiken.

____________ ____

Geldig op/valid on:

___________

Het station betreden of verlaten

Stap 1

Ga naar het poortje met het

‘scan ticket’-symbool.

Stap 2 

Houd de vierkante barcode

tegen het verlichte vlak aan

uw rechterzijde.

Stap 3 

Het poortje opent. U kunt

nu het station betreden of

verlaten.

Meer informatie?

Gebruik de i-knop op de

Informatiezuil of ga naar

een servicemedewerker.

 Belangrijke informatie

Bewaar deze KeyCard goed. Op zowel uw heen- als

terugreis heeft u deze nodig om de poortjes te openen.

Deze KeyCard is geen vervoerbewijs.

Keep this KeyCard with you. You need it to open the

gates again for both of your journeys, out and back. This 
KeyCard is not a travel pass.

Conservez bien cette KeyCard. Vous en avez besoin aussi

bien à l’aller qu’au retour pour ouvrir les portiques. Cette

KeyCard n’est pas un titre de transport.

Bewahren Sie diese KeyCard gut auf. Sie benötigen diese

auf Ihrer Hin- wie auch Rückreise, um die Durchgängen

zu öffnen. Diese KeyCard ist kein Fahrschein.

ns.nl/scanticket

/

Haarlem
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Wij wen sen u 
fi jne feestdagen 
en een gelukkig 

nieuwjaar!
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Informatie en Contact
Ledenadministratie: 
Betty Radema, 023 537 17 71, radema1@xs4all.nl

Landelijk Bureau: 
020 521 90 00, info@humanistischverbond.nl

Humanistische Uitvaartbegeleiding:
0900 90050 30, www.humanistischeuitvaart.nl
Email: humanistischeuitvaartzhnh@gmail.com

Volg ons op Facebook en word lid van de groep

Agenda
11
dec

13
jan

20
dec

09
jan

20
jan

30
jan

17
feb
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