
Praktisch
In Vlaanderen en Brussel kan je voor 
vrijzinnig humanistische geboorte- en 
adoptieplechtigheden terecht in een 
huisvandeMens. 

Je kan gewoon binnenspringen in een 
huisvandeMens of je telefoneert voor een 
afspraak. 

hi

Geboorte- & adoptieplechtigheden

Aalst T 053 77 54 44 

Antwerpen  T 03 259 10 80 

 T 03 227 47 70

Bilzen T 089 30 95 60 
Bree T 089 73 05 00

Brugge T 050 33 59 75

Brussel T 02 242 36 02 

Diksmuide T 051 55 01 60

Eeklo T 09 218 73 50

Genk T 089 51 80 40

Gent T 09 233 52 26

Halle T 02 383 10 50

Hasselt T 011 21 06 54 

Herentals T 014 85 92 90

Ieper T 057 23 06 30

Kortrijk T 056 25 27 51

Leopoldsburg T 011 51 62 00

 Leuven T 016 23 56 35

Lier T 03 488 03 33

Lommel  T 011 34 05 40

Maasland  T 089 77 74 21

Mechelen T 015 45 02 25

Mol T 014 31 34 24

Roeselare T 051 26 28 20 

Ronse T 055 21 49 69

Sint-Niklaas T 03 777 20 87

 Sint-Truiden T 011 88 41 17

Tienen T 016 81 86 70

Tongeren T 012 45 91 30

Turnhout  T 014 42 75 31

 Vilvoorde T 02 253 78 54

Zottegem T 09 326 85 70

Een huisvandeMens vind je in…

Vrijzinnig humanistische  
plechtigheden zijn kosteloos.

Praktisch
In Vlaanderen en Brussel kan je voor vrijzinnig 
humanistische geboorte- en adoptie-
plechtigheden terecht in een huisvandeMens. 

Je kan gewoon binnenspringen in een 
huisvandeMens of je telefoneert voor een 
afspraak. 
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deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig 
humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In een 
huisvandeMens kan je terecht voor informatie, een luisterend 
oor (vrijzinnig humanistische begeleiding), de viering van 
belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We  aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.  
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen en 
 voor de natuur.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische 
 samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en  
 zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus 
 niet-confessionele zedenleer en bereiden hen voor om 
 als vrijzinnig humanist actief deel te nemen aan deze 
 samenleving. 

deMens.nu · Federaal Secretariaat - Brand Whitlocklaan 87 - 1200 Brussel
T 02 735 81 92 · F 02 735 81 66  
info@deMens.nu ·  www.facebook.com/deMens.nu



hallo

hola
bonjour hi

Hello

hoi

merhaba

Voor een vrijzinnig humanistische plechtigheid kan 
je steeds terecht bij een vrijzinnig humanistisch 
consulent in een huisvandeMens in je buurt. 
Kant-en-klaarpakketten bestaan niet in het 
huisvandeMens. Elk kind is uniek en elke ouder 
ervaart het ouderschap anders. Een plechtigheid 
wordt dus steeds op maat gemaakt. Daarbij 
vormen jouw ideeën en verhalen de inspiratiebron. 
Moeilijk? Helemaal niet: de vrijzinnig humanistisch 
consulent helpt je bij het vinden van een 
persoonlijke en mooie formule die strookt met een 
vrijzinnig humanistische levensvisie. 

Een vrijzinnig  
humanistische plechtigheid

Kleine koters, grote emoties

Kleine koters, grote emoties. Inderdaad, weinig 
dingen zetten je leven zo op zijn kop als de komst 
van een kind. Of het nu om een geboorte of een 
adoptie gaat, als kersverse ouder is dat jong geweld 
behoorlijk overweldigend. Papa of mama worden, 
is immers een mijlpaal in je bestaan: je geniet van 
prachtige momenten maar je krijgt ook een grote 
verantwoordelijkheid op je schouders. Een kind 
doet je even stilstaan bij wat echt belangrijk is in het 
leven: het leven zelf. Vele ouders willen dit ontroeren-
de scharniermoment niet zomaar laten voorbijgaan. 
Ze willen het kindje graag feestelijk verwelkomen in 
hun gezin, in de familie, in de wereld.  

Ben je de trotse ouder van een nieuwe spruit?  
Dan wil je misschien graag een verwelkomings-
feest organiseren. Je kan kiezen voor een 
vrijzinnig humanistische geboorte- of 
adoptieplechtigheid. Vrijzinnig humanisten 
geloven in de kracht van de mens. Waarden als 
verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, vrijheid, 
verbondenheid en respect staan bij ons centraal. 
Vanuit deze positieve invalshoek krijg je de 
gelegenheid om de gevoelens voor je kind te uiten 
en je emoties te delen met je omgeving. 

Welkom in het huisvandeMens

Wat mag je verwachten?
Inhoud 

Tijdens een eerste gesprek met een vrijzinnig 
humanistisch consulent vertel je het verhaal 
van je kind. Je brengt onder woorden hoe 
dit kind je leven heeft veranderd, wat je hoopt 
en wenst voor hem of haar. Er is ruimte voor 
emotionele beleving, voor de persoonlijkheid 
van het kind, voor een humoristische noot, 
voor opvoedingsidealen, voor verleden, 
heden en toekomst … De consulent zoekt 
mee naar de juiste woorden om de waarden 
en beloftes die jij belangrijk vindt aan je kind 
mee te geven. Hij of zij begeleidt je vanaf de 
zoektocht naar ideeën tot het schrijven en 
voorbrengen van de teksten op de dag van 
de plechtigheid.

Vorm

Daarnaast vertel je de consulent hoe je 
het feest ziet: groots of intiem, uitbundig 
of sereen, uitgebreid of kort. Ook kan er 
samen gezocht worden naar manieren om 
de viering aan te kleden: versier je de ruimte 
met brievenslingers of symbolen? Wordt er 
gezongen? Wil je zelf graag het woord nemen? 
En krijgen ook broer, zus, oma, opa, peter of 
meter de kans om uit te leggen wat de komst 
van het kindje voor hen betekent? Jij bepaalt 
en doet het zelf, de vrijzinnig humanistisch 
consulent houdt er rekening mee.

Locatie

Je kiest zelf waar de plechtigheid 
plaatsvindt. Dat kan in de zaal zijn waar 
nadien een feest zal plaatsvinden, in een 
tuin, boot of woonkamer ... De vrijzinnig 
humanistisch consulent komt ter plaatse. 


