Geachte heer Gouverneur, geachte heer Burgemeester, geachte schepenen en
gemeenteraadsleden, beste vrienden,
In naam van het bestuur van het Vrijzinnig Centrum Brugge en van alle Brugse
vrijzinnige verenigingen heet ik u van harte welkom. Ik ben blij dat u ondanks
het winterweer toch de weg gevonden heeft om op het nieuwe jaar te klinken.
2012 was op velerlei vlakken een boeiend jaar voor Brugge: de verkiezingen
leverden ons een nieuw stadsbestuur op en dit betekent ook iets voor de
vrijzinnigheid in Brugge: inderdaad, na 18 jaar hebben we eindelijk nog eens
een burgemeester die het VC al meerdere malen aan de binnenkant heeft
gezien.
Ook op andere vlakken was 2012 succesvol. U kunt de verschillende realisaties
van de vrijzinnigheid lezen in De Sleutelbrug en ook volgen op de website
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be maar bij twee initiatieven wil ik graag even
stilstaan:
 In de eerste plaats de opstart van het project LEIF West‐Vlaanderen
(LevensEinde InformatieForum) waar mensen bij vrijwilligers en LEIF
artsen terecht zullen kunnen met al hun vragen over een waardig
levenseinde. Deze 100 % vrijzinnige realisatie, met de heer André
Vannieuwkerke en de Luc Proot als trekkers, bewijzen dat de
Vrijzinnigheid ook in moeilijke omstandigheden haar
verantwoordelijkheid neemt met respect voor de wil van de mens
gekoppeld aan professionele hulp. Beste vrienden, ik weet dat het op
een feestelijk moment als vandaag niet plezant is om het over
levenseinde te hebben maar ik heb oprechte bewondering voor mensen
die zich engageren om van ons laatste moment een mooi moment te
maken. Ik nodig u dan ook uit om dit project niet alleen in gedachten te
steunen maar ook financieel. Er zijn verschillende mogelijkheden maar
vanaf 10 Euro per maand is dit al mogelijk. Inlichtingen kan u bij de
medewerkers van LEIF West‐Vlaanderen bekomen of op de website. In
naam van onze idealen bedank ik u nu al.
 Als tweede vermeld ik de gezamenlijke démarche van alle Brugse
vrijzinnige verenigingen, het Masereelfonds, het huisvandeMens en de
Instelling Morele Dienstverlening naar de lijsttrekkers/partijvoorzitters
van alle Brugse democratische partijen, om een groter, hedendaags
Vrijzinnig Centrum inclusief polyvalente feestzaal te bekomen en tevens
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de financiering van onze filosofische overtuiging te herzien. Zoals u al
kon lezen in enkele kranten en ook in het laatste nummer van De
Sleutelbrug, hebben alle democratische partijen onze vraag gesteund. Zij
zijn ervan overtuigd dat de huidige toestand rechtgezet moet worden en
ik ben blij dat we in het nieuwe stadsbestuur een gesprekspartner
gevonden hebben die ons project steunt. Een werkgroep samengesteld
uit leden van de Brugse Vrijzinnige verenigingen en van het stadsbestuur
zal alle aspecten van dit project in kaart brengen en verder uitwerken.
Dit is voor ons een belangrijke gebeurtenis en ik wens dan ook iedereen
te bedanken die zich hiervoor heeft ingezet en nog zal inzetten.
Kortom, 2013 legt goed aan, iedereen wil er een lap op geven: de medewerkers
van HVV OVM zijn, samen met de leerkrachten niet confessionele zedenleer, al
bezig met de voorbereidingen van het volgende Feest Eersteklassertjes of Feest
Vrijzinnige Jeugd. De website www.vrijzinnigwestvlaanderen.be waar iedereen
een antwoord vindt op vragen rond vrijzinnige activiteiten, vrijzinnige
plechtigheden, lentefeesten, omgaan met verlies, enz. … wordt verder
uitgebreid. Er staat een mooi initiatief in de steigers waarin we samen met de
leraren niet confessionele zedenleer, OVM en het huisvandeMens een aantal
activiteiten wensen in te richten gericht naar jongeren tussen 12 en 18 jaar. Zo
blijft de band met de vrijzinnigheid ook na het Lentefeest behouden. De
redactie van De Sleutelbrug werd vernieuwd: de lay‐out van ons tijdschrift
werd iets gewijzigd en ook de gemiddelde leeftijd van de redactieleden is
lichtjes gedaald wat op zich nog geen garantie op dezelfde kwaliteit als vroeger
is.
Beste vrienden, u weet dat mijn glas altijd half vol is: je kunt over alles het
negatieve vertellen en zagen en klagen over wat bij de anderen beter is maar
dat helpt ons niet vooruit. Ik ben blij dat we met alle Brugse vrijzinnige
verenigingen en geestesgenoten een positieve drive gevonden hebben. Nu de
zoveelste voorspelling over het zoveelste einde van de wereld gelukkig niet is
uitgekomen, kunnen we in 2013 de ingeslagen weg blijven volgen en proberen
het nog beter te doen.
Het komt op ons allemaal aan: wij zijn de Vrijzinnigheid en wij zullen het
moeten waarmaken. Vandaag is geloven in een opperwezen voor velen niet
langer de evidentie maar het humanistisch alternatief is jammer genoeg voor
velen ook nog altijd geen volwaardig alternatief. De oprichting van de stichting
Fons Pereos en de voorwaarden om van het geld ervan (ons geld nota bene) te
kunnen genieten, leert ons dat invloedrijke personen hun behoudsgezindheid
tot in het absurde en met geen enkele zin voor realiteit doordrijven. We zullen
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moeten blijven vechten voor onze overtuiging en laat ons dat doen door
duidelijk te maken waarvoor we staan. Maar laat ons ook niet in de val van de
naïviteit trappen. Een gezonde brok assertiviteit zal blijven noodzakelijk zijn om
de Vrijzinnigheid de plaats te geven die ze verdient.
Ik wens u allen een fantastisch 2013 toe en geef nu graag het woord aan Els
Goderis, directeur van de huizenvandeMens West‐Vlaanderen.

William Pharasyn, voorzitter bestuur VC De Sleutelbrug
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