
Beste leden, vrienden, vriendinnen en belangstellenden,  
 
In september begonnen we vol goede moed aan ons humanistische seizoen. Helaas hebben we onze 
vaste activiteiten stil moeten leggen en blijft de toekomst onzeker. Niettemin houden we de moed 
erin. Volgend jaar is er vast meer mogelijk en dan bestaat onze afdeling 75 jaar. Hieronder leest u 
het laatste nieuws.  
 
 
Annuleringen 
 
Zondagochtendbijeenkomst 
In oktober is de zondagochtendbijeenkomst wel doorgegaan in het vertrouwde zaaltje in hotel 
Fidder in Zwolle. De bezoekers waren verheugd elkaar weer te zien en spreken. Het was een goede 
bijeenkomst, waarbij ook stil is gestaan bij het overlijden van vaste bezoekers Marianne Barkhuis 
en Anouschka Boiten. Vanwege de aangescherpte maatregelen is besloten de bijeenkomsten van 
november en december af te gelasten. Met de harde lockdown zal ook in januari nog geen 
bijeenkomst mogelijk zijn. 
 
Humanistisch Café 
Stadsdichter Sarah Lucassen was te gast in september. Met een kleine groep poëzieliefhebbers heeft 
Sarah uit eigen werk voorgedragen, maar de gasten gingen ook zelf aan het dichten! In oktober 
meanderde Kester Freriks voor een select publiek door zijn gedachten over stilte, donkerte, natuur 
en ruimte in Nederland. De bijeenkomst van december van het Café ging helaas niet door.  
 
Kennismakingsbijeenkomst Steenwijk 
Voor de kennismakingsbijeenkomst in de regio Steenwijk waarvoor we eerder een oproep deden 
was helaas niet veel belangstelling. Mocht u graag in contact komen met de regiocontactpersoon, 
laat het ons weten. Ook contact op kleinere schaal is (ook/juist nu) mogelijk.   
 
Klimaatgesprekken 
Dit najaar zijn we in Zwolle met een groep enthousiaste deelnemers (zowel leden als niet-leden) 
begonnen met Klimaatgesprekken. De eerste vier avonden hebben we bij bestuurslid Gertjan aan 
de keukentafel kunnen doen, de laatste twee avonden volgen in het voorjaar zodra de corona- 
beperkingen het toelaten.  
 
Introductiecursus komend voorjaar 
Komend voorjaar (rond begin april) willen we een introductiecursus humanisme organiseren in 
Meppel. Deze cursus bestaat uit 1 avond waarin u de context geschetst wordt van het humanisme. 
Zo weet u nog beter waar u voor staat en wat u uitdraagt! Zeker voor de nieuwe leden – onze 
afdeling is ondanks (of dankzij) COVID19 gegroeid de afgelopen jaren – een interessante 
mogelijkheid om kennis te maken met het humanisme en met elkaar. Wilt u deze cursus echt niet 
missen? Dan kunt u vast een prereservering doen. Dat kan door een e-mail te sturen naar 
hvzwolle@gmail.com  
 
 



2022: Afdeling Zwolle bestaat 75 jaar 
 
Komend jaar bestaat onze afdeling 75 jaar. Hoe we dat precies gaan vieren weten we nog niet.  
Wel lijkt het ons interessant om wat oude verhalen op te halen bij u. Wat is er allemaal gebeurd in 
die 75 jaar? Heeft u mooie anekdotes of verhalen over 75 jaar Humanistisch Verbond in Zwolle en 
Omstreken, deel dat dan met ons! U kunt uw verhaal zelf opschrijven of opnemen, maar wellicht 
kunnen we ook komen luisteren. Bij voldoende mooie verhalen kunnen we proberen dit te bundelen 
in een korte verhalenbundel. Overigens zijn ook foto’s, ingezonden brieven, nieuwsberichten en 
dergelijke welkom. 
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
Afscheid bestuurslid Brechtje.  
Op 7 december hebben we een laatste avondmaal genoten met Brechtje Hallo. We hebben op 1,5 
meter in een privésetting een gezellige avond gehad en danken Brechtje nogmaals voor haar werk 
voor het HV Zwolle e.O.! 
 
Kennismaking geestelijk verzorger Isala ziekenhuis. 
Op 17 december heeft de voorzitter van onze afdeling middels een prettig en open gesprek 
kennisgemaakt met mevrouw De Jonge. Zij is algemeen geestelijk verzorger in het Isala ziekenhuis 
maar voelt zich verbonden met het humanisme. Mocht u (onverhoopt) ooit in het Isala belanden (het 
verzorgingsgebied van het Isala valt grotendeels samen met onze afdelingsgrenzen), dan kunt u 
specifiek om mevrouw De Jonge vragen mocht u prijs stellen op een geestelijk verzorger met een 
humanistische inslag. Overigens is deze geestelijke verzorging ook beschikbaar voor familieleden 
van de patiënt. 
 
Radioprogramma op Spotify 
Ongelooflijk! Humanisme in Overijssel, het radioprogramma op Radio Oost op de zondagavond is 
nu ook terug te luisteren op spotify. Zie 
https://open.spotify.com/show/2LGIgm09oxj17OOQAkSTpN  
 
Vorige Podcast  
Mocht u de derde podcast ‘Durf te spreken’ nog willen (terug)luisteren of doorsturen naar 
bekenden, dat kan. Via deze link is de derde podcast te beluisteren. 
https://open.spotify.com/show/0m73t56qId4CXf0gKIwaJW  
 
 
Tot slot: Overdenking  
 
De website www.thehumanist.com  heeft eerder tien levende humanistische waarden opgesteld. Wij 
geven deze tien waarden graag ter overdenking aan u mee, in de nieuwsbrief en op FaceBook. Elke 
nieuwsbrief zal 1 of hooguit 2 waarden bevatten. U kunt daar eens over nadenken om u te laten 
inspireren.  
 
De negende en tiende waarde die we u ter overdenking meegeven zijn:  
 
Verantwoordelijkheid 

Ieder van ons maakt elke dag weer keuzes. Deze keuzes, groot en klein, hebben allemaal gevolgen – 
voor onszelf en voor de wereld om ons heen. Morele verantwoordelijkheid bestaat uit het bewust 
eigenaarschap nemen van de eigen intenties en acties en aan te spreken zijn op de gevolgen van die 
intenties en acties. Al leven we in een maatschappij met verschillende culturele waarden, 



verwachtingen, gedragscodes en sociale mores, uiteindelijk besluiten we allemaal voor ons zelf wat 
goed is en wat fout. Een verantwoordelijk mens houdt steevast aandacht voor wat goed is en staat  
uit overtuiging voor de schande of eer van zijn acties.  

 
Altruïsme 
Altruïsme is het wegcijferen van jezelf voor het belang van andere levende wezens zonder daar een 
beloning, erkenning of iets anders voor terug te krijgen. De gezamenlijke welvaart van onze 
gemeenschappen en maatschappij is afhankelijk van de welvaart van elk individu. We zouden altijd 
moeten streven het leed en de pijn van anderen te verlichten met acties uit compassie. Door voor 
anderen om ons heen te zorgen en anderen op te laten bloeien, versterken we gezonde banden 
tussen mensen en dragen we bij aan de verbetering van gemeenschap, maatschappij en wereld.     
 
Wij wensen u een fijne jaarwisseling en zien u hopelijk in het nieuwe jaar weer.  
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Gertjan, Rob 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 


