VRIJZINNIG HUMANISTISCHE PLECHTIGHEDEN

CAFE.ORG: GRATIS VERGADERRUIMTE VOOR
KORTRIJKSE VERENIGINGEN

Er zijn van die momenten in je leven die je niet snel vergeet. Die
je ook niet snel wíl vergeten, omdat ze zo ingrijpend zijn. De
geboorte van je kind of de dood van een goede vriend, bijvoorbeeld. Of misschien sta je graag even stil bij een nieuwe stap in
je leven. Zo een moment verdient een plechtigheid, waarbij je
iedereen uitnodigt die je graag ziet.

Eén maal per maand stelt Mozaïek gratis lokalen ter beschikking
voor bestuursvergaderingen en werkgroepbijeenkomsten van
plaatselijke verenigingen *. Vooraf en nadien kan gezellig nagepraat worden in het Mozaïekcafé.

In het huisvandeMens kan je aan een consulent vragen om je te
helpen bij de invulling van een vrijzinnig humanistische plechtigheid. Dat gebeurt gratis, maar niet gratuit. Integendeel, jij kiest
zelf hoe je de plechtigheid invult: geboorte of adoptie, huwelijk of
relatie, jubileum en afscheid.

Wanneer? Iedere 3° of 4° donderdag van de maand, van 13u30
tot 17u en van 19u tot 24u. **
Voor wie? Alle Kortrijkse verenigingen, groeperingen en niet-commerciële organisaties zijn welkom.
Een lokaal reserveren en het opvragen van het gebruiksreglement
kan via het Mozaïeksecretariaat.
* Publieksactiviteiten passen niet in
het concept ‘Café.Org’

|

ZAALGEBRUIK
DOOR DERDEN

** Niet in juli en augustus.

Indien je er voor kiest een lokaal of een zaal van Mozaïek te
gebruiken, helpen de medewerkers van Mozaïek je graag bij de
praktische organisatie.

VRIJZINNIG

Meer weten? Vraag naar de folders ‘afscheids-, relatie- & huwelijks- en
geboorte- & adoptieplechtigheden’ van deMens.nu.

PLECHTIGHEDEN

Lentefeest
& Feest
Vrijzinnige
Jeugd
Naast de individuele plechtigheden feesten vrijzinnig
humanisten ook in groep.

HUMANISTISCHE

Beiden feesten worden voorbehouden aan leerlingen die
de cursus niet-confessionele
zedenleer volgen. De plechtigheden worden immers voorbereid binnen de lessen.
De organisatie ligt in
handen van het Lokaal
Organisatiecomité en de leerkrachten zedenleer.

Het Lentefeest staat symbool voor de verbondenheid
tussen jong en oud, en wordt
gevierd door zesjarigen. De
twaalfjarigen vieren het Feest
Vrijzinnige Jeugd. Het feest
voor de nieuwe grote mensen,
zeg maar.
In Kortrijk vindt het Lentefeest
steeds plaats op de eerste
zaterdag na de start van
de lente. Het Feest van de
Vrijzinnige Jeugd valt jaarlijks
samen met Hemelvaartsdag.
De plechtigheden gaan door
in de Stadsschouwburg van
Kortrijk (Schouwburgplein 14).
vu: Frank D’Hondt - Overleiestraat 15a - 8500 Kortrijk - vc mozaïek vzw

CONTACT & INFO ZAALVERHUUR
Vrijzinnig Centrum Mozaïek vzw

Overleiestraat 15a – 8500 Kortrijk
056 37 16 15
vc.mozaiek@skynet.be - www.vcmozaiek.be

Secretariaat:

Iedere werkdag van 10u tot 12u30
en van 14u tot 16u30

Stafmedewerkers:

Evelien Vandenbussche en Erik Verbeurgt

grote zaal

Uiterst geschikt voor feesten,
recepties, plechtigheden, voordrachten, tentoonstellingen,
podiumactiviteiten...
•
300 m² / capaciteit: 150 pers.
•
6 podiumelementen [1,20 m op
2,40 m]
•
geluidsinstallatie
•
toog, frigo’s & mobiele tap
•
sanitair blok
Gebruik kleine (bij)zaal steeds inbegr.

kleine zaal

GELIJKVLOERS

Mozaïek beschikt over heel wat troeven om mensen en
verenigingen gastvrij te ontvangen voor vergaderingen,
studiedagen, recepties, feestelijkheden, enzovoorts.
In zoverre de eigen programmatie het toe laat, worden
de zalen ter beschikking gesteld aan derden. Wij
werken hiervoor met gebruiksovereenkomsten per dag
of per dagdeel.
In alle zalen kan je supersnel surfen op het internet
dankzij hoogtechnologische glasvezel.
Alle lokalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en
er is aangepast sanitair.
Voor alle inlichtingen en reservaties kunt u terecht in het
secretariaat.
Ook mensen uit de niet-vrijzinnige wereld zijn welkom.

Uiterst geschikt voor lezingen, voordrachten, workshops, plechtigheden,
tentoonstellingen, vergaderingen,
een etentje...
•
•
•
•

70 m² / capaciteit: 40 pers.
klein podium
geluidsinstallatie
verduisterbaar

Mozaïek biedt je talrijke
faciliteiten om jouw activiteit tot een succes te
maken.
Audiovisueel materiaal: overhead, beamer, geluidsinstallatie
+ micro’s, cd-speler, diaprojector, flip-over / whiteboard...
Zaalmeubilair: 150 stoelen,
tafels, receptietafels, spreekgestoelte, kapstokken...
Een prima uitgeruste keuken:
gasfornuis met 6 bekkens,
combi oven/steamer, microgolf,
ruime koelcel...

DRANKAANBOD
Met uitzondering van wijnen en
aperitieven, moeten alle dranken afgenomen worden van het
vrijzinnig centrum.
Voor de zelf meegebrachte
wijnen en aperitieven wordt een
kurkrecht aangerekend van €
1,50 per fles.
Op basis van jouw bestelling
voorzien wij de nodige glazen,
en alle barbenodigdheden
(handdoeken, dienbladen...)
Op eenvoudig verzoek bezorgen
wij jou onze dranken- en tarieflijst.

EEN VRIJZINNIG HUMANISTISCHE
AFSCHEIDSPLECHTIGHEID
Iemand verliezen die je dierbaar is: het is één van de zwaarste dingen in een mensenleven en het went nooit. Toch worden
we allemaal vroeg of laat geconfronteerd met een afscheid.
Mensen die niet godsdienstig zijn, hebben weinig boodschap
aan een afscheid waarbij een god of het hiernamaals centraal
staan. Zij kunnen op hun manier vaarwel zeggen tijdens een
vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid. Dit niet hetzelfde
als een burgerlijke uitvaart. Wanneer je kiest voor een vrijzinnige
plechtigheid, neem je een levensbeschouwelijk standpunt in. De
aanvaarding van de dood als definitief einde van het leven, betekent voor vrijzinnig humanisten het onherroepelijk afscheid van
een dierbare. Daarom richten wij ons op het leven voor de dood.
Een plechtigheid op maat via het huisvandeMens.
Voor een vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid kan je
terecht bij het huisvandeMens. Een consulent neemt rustig de
tijd om met je te praten en te luisteren, om stil te staan bij wat de
overledene voor jou betekent en bij de gevoelens die dit verlies
met zich meebrengt. Op basis van de verhalen die je vertelt, wordt
een persoonlijke afscheidstekst geschreven. Deze wordt samen
met de eventuele teksten van de familie en vrienden en met
door jou gekozen muziek en/of poëzie tot één geheel gevormd.
Veelal draagt een medewerker van het huisvandeMens de teksten zelf voor, tenzij jij of een andere nabestaande dit liever zelf
doet.
huisvandeMens Kortrijk, Overleiestraat 15a, Kortrijk
056 25 27 51 - kortrijk@deMens.nu
De dienstverlening van het huisvandeMens is kosteloos.

Een afscheidsplechtigheid in VC Mozaïek.
Vaak vindt de plechtigheid plaats in het crematorium of op de
begraafplaats, maar niets belet je om voor een andere plaats
te kiezen. Mozaïek biedt mogelijkheden om op een serene en
waardige wijze afscheid te nemen. In de grote zaal zijn er 150
zitplaatsen. Intieme plechtigheden (tot 45 personen) kunnen ook
in de kleine benedenzaal.

bovenzaal

1° VERDIEP

Een medewerker van het vrijzinnig centrum staat samen met de
begrafenisondernemer in voor een vlekkeloos verloop.
Uiterst geschikt voor workshops, vergaderingen, koffietafels, vormingen...
•
•

65 m² / capaciteit 40 pers.
afwashoek op de gang

Op het eerste verdiep hebben wij nog twee
kleinere vergaderzaaltjes ter beschikking: ideaal dus voor vormingen met
workshops!

Indien gewenst worden de familie en de naaste vrienden vooraf
onthaalt met koffie en frisdrank. Nadien bieden wij mogelijkheid
tot een rouwmaaltijd: een broodjesmaal of een warme maaltijd.
Wie dat verkiest kan uiteraard ook met een zelfgekozen traiteur werken. De bovenzaal biedt plaats aan 50 personen, het
Mozaïekcafé is goed voor 40 plaatsen. In samenspraak met de
familie kan het café opengesteld worden voor iedereen, zodat
vrienden en kennissen nog even kunnen napraten.
De prijs voor de grote zaal (€165) of de kleine benedenzaal (€65) wordt
aangerekend via de begrafenisondernemer. Hierin zijn begrepen: de
zaalopstelling, het onthaal en de technische omkadering.

