Over de hele wereld hebben mensen de gewoonte om even stil
te staan bij deze ‘overgangsmomenten’ tijdens een viering of een
plechtigheid. Elke levensbeschouwing heeft daarvoor zijn eigen
symbolen en rituelen. Ook vrijzinnig humanisten kunnen de nood
voelen om betekenis te geven aan droevige of mooie ervaringen.
Logisch ook, dit leven is voor ons het enige wat er is. Hier en nu geven
we zin aan ons eigen bestaan. We geloven in de mens. Daarom ook
dat de mens in een vrijzinnig humanistische plechtigheid centraal
staat.

Mocht er in je regio geen gemeenschappelijk Lentefeest georganiseerd worden, dan kan je in een huisvandeMens nagaan wat de
mogelijkheden zijn.

Feest Vrijzinnige Jeugd
Het Feest Vrijzinnige Jeugd geeft twaalfjarigen, die zedenleer volgen, de mogelijkheid om zowel op een feestelijke én waardevolle
manier hun overgang van kind naar jongvolwassene in groep te
vieren.

Als je graag zo een plechtigheid wil, dan kan de vrijzinnig humanistisch
consulent je hierbij ondersteunen. In voorbereidend(e) gesprek(ken)
bekijk je samen met de consulent de mogelijkheden met betrekking
tot het verloop van de ceremonie en teksten.

Is er in je regio geen gemeenschappelijk Feest Vrijzinnige Jeugd?
Je kan in een huisvandeMens nagaan wat de mogelijkheden zijn.

Elke plechtigheid is steeds uniek en weerspiegelt jouw levensvisie.

“Ja, ik wil!” Wie kent deze zin niet? Hij doet je dromen van innige
verbondenheid, van een echte keuze voor elkaar, van een stevige
band met je partner. En die band willen jullie misschien wel vieren
op een unieke manier.

Trouwen of samenleven

Speciale dagen in je leven
Is het al zo lang geleden? Plots is het moment daar: je wordt 80
jaar, je bent 50 jaar getrouwd, je gaat met pensioen... Er zijn zo
van die speciale dagen in je leven waarop je even stilstaat bij hun
betekenis, dan wil je misschien een vrijzinnig humanistische plechtigheid.

Afscheidsplechtigheden, herdenking
Er zijn van die overgangsfases in je leven die de dagelijkse
orde behoorlijk door elkaar schudden. Een nieuwe relatie, een
geboorte, een andere job, een overlijden of een verre reis...
Op sommige momenten kan je de wereld aan, op andere
ben je het noorden kwijt. Soms wil je even stilstaan bij zo’n
gebeurtenis. Omdat die zo ingrijpend is. Of omdat je graag
even samenkomt met iedereen die je graag ziet.

De blijdschap bij de geboorte van een kind…
De keuze om samen door het leven te gaan…
Een triest hart wanneer een dierbare overlijdt…

Plechtigheden:
Geboorte- en adoptieplechtigheden
De geboorte of adoptie van je kind doet je als ouder even stilstaan bij
de zin van het leven. Het is een ontroerend scharniermoment dat ouders, waar ook ter wereld, vaak niet zomaar willen laten voorbijgaan.
Je wilt je kind verwelkomen in het gezin, in de familie, in de wereld.

Lentefeest
Bij het Lentefeest worden de kinderen uit het eerste leerjaar in het
lentezonnetje gezet. Hun zelfontdekking en kritische geest werd tijdens de lessen zedenleer al een beetje geprikkeld. Een evolutie die
een feest verdient!

We worden allen vroeg of laat met het overlijden geconfronteerd.
Dit afscheid kan op een mooie en plechtige manier omkaderd
worden.

Vrijzinnig
humanistische
plechtigheden

Een huisvandeMens vind je in…

In Vlaanderen en Brussel kan je voor vrijzinnig humanistische
plechtigheden terecht in een huisvandeMens.
Je kan gewoon binnenspringen in een huisvandeMens,
maar je maakt het best even telefonisch een afspraak,
dan ben je zeker dat één van onze vrijzinnig humanistische
consulenten je onmiddellijk verder zal helpen.

Vrijzinnig humanistische
plechtigheden zijn kosteloos.

T 053 77 54 44

Leopoldsburg T 011 51 62 00

Antwerpen

T 03 259 10 80

Leuven

T 016 23 56 35

T 03 227 47 70

Lier

T 03 488 03 33

Bilzen

T 089 30 95 60

Lommel

T 011 34 05 40

Brugge

T 050 33 59 75

Maasland

T 089 77 74 21

Brussel

T 02 242 36 02

Mechelen

T 015 45 02 25

Diksmuide

T 051 55 01 60

Mol

T 014 31 34 24

Eeklo

T 09 218 73 50

Roeselare

T 051 26 28 20

Genk

T 089 51 80 40

Ronse

T 055 21 49 69

Gent

T 09 233 52 26

Sint-Niklaas

T 03 777 20 87

Halle

T 02 383 10 50

Sint-Truiden

T 011 88 41 17

Hasselt

T 011 21 06 54

Tienen

T 016 81 86 70

Herentals

T 014 85 92 90

Tongeren

T 012 45 91 30

Ieper

T 057 23 06 30

Turnhout

T 014 42 75 31

Jette

T 02 513 16 33

Vilvoorde

T 02 253 78 54

Kortrijk

T 056 25 27 51

Zottegem

T 09 326 85 70

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 (morele bijstand), 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 nietconfessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig
humanist actief deel te nemen aan deze samenleving.
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