
Beste leden, vrienden, vriendinnen en belangstellenden,  
 
Het is zomer, de scholen zijn dicht, het is warm en droog buiten. We willen uw zomerrust kort 
onderbreken door u te attenderen op twee cursussen komend najaar. Ook zijn er nog enkele plekjes 
vrij voor de excursie op 11 september as.   
 
Cursusaanbod najaar 
Komend najaar organiseren we in samenwerking met het landelijk bureau twee cursussen. 
Allereerst gaat de cursus Kennismaken met het Humanisme op herhaling. Deze werd afgelopen 
voorjaar in Meppel gehouden en was toen volgeboekt, maar we geven graag ieder de kans om aan 
deze cursus mee te doen. Als (nieuw) lid wilt u vast weten waar het humanisme op hoofdlijnen voor 
staat en een keer kennismaken met andere humanisten, dat kan op deze cursusavond. De avond staat 
gepland op donderdag 13 oktober in Zwolle. 
Meer informatie vindt u hier https://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-kennismaken-
met-humanisme-zwolle/ U kunt zich daar ook direct inschrijven.  
 
De andere cursus is een Verdiepingsdag. Op deze Verdiepingsdag staat de Dialoog centraal. U gaat 
deze dag aan de slag met verschillende dialoogmethodieken en theorieën. De belangrijkste bron van 
wijsheid bent u echter zelf samen met de andere deelnemers. U (be)oefent samen de dialoog, onder 
begeleiding van een ervaren docent. Klik hier meer informatie en direct aanmelden:   
https://www.humanistischverbond.nl/agenda/verdiepingsdag-de-dialoog-zwolle/ Deze cursus wordt 
gehouden op zondag 13 november in Zwolle. 
 
Laatste kans: 75 jaar Zwolle en Omstreken: gaat u mee op excursie? 
Onze afdeling bestaat dit jaar 75 jaar. Om dat te vieren organiseren we een excursie naar de 
Weerribben. De bus, lunch en boot zijn geregeld. Voelt u wat voor een boottocht in de Weerribben 
met lunch op 11 september aanstaande? U kunt zich aanmelden via hvzwolle@gmail.com. Let op, 
er is nog maar een beperkt aantal plaatsen. 
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
Vredesweek 
De Cafécommissie heeft nog geen uitsluitsel kunnen geven over de spreker in de Vredesweek. Dag 
en tijd van de lezing kunt wel vast in uw agenda zetten: woensdag 21 september, aanvang 20.00 in 
de Stadkamer in Zwolle. Het definitieve programma van de Vredesweek kunnen we u mededelen 
zodra dat beschikbaar is.  
 
Herinneringsboom 
Op de ALV werd gevraagd of de herinneringsboom voor Anke Jelsma al geplaatst is. Uit navraag bij 
de Stichting Zwolle Groenstad blijkt dat dit helaas nog niet zo is. Wij zullen dit oppakken om zo bij 
het volgende plant-moment aanstaande november een iep te kunnen planten ter herinnering aan 
mevrouw Jelsma. 
 
Herinnering Oproep: sprekers gezocht voor humanistische uitvaartbegeleiding 
Er is een aantal vrijwilligers actief bij de humanistische uitvaartbegeleiding. Zij spreken op 



uitvaarten. Helaas kunnen zij niet aan de vraag naar sprekers voldoen. Er wordt dus gezocht naar 
versterking van deze club mensen die een belangrijk en mooi werk verricht. Heeft u interesse of 
wilt u meer weten? Kijkt u dan eens op de website https://humanistischeuitvaart.nl/ of e-mail naar 
contact@humanistischeuitvaart.nl. We kunnen u ook in contact brengen met een ervaren spreker.  
 
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Gertjan, Rob en Joost 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 


