
Beste leden, vrienden, vriendinnen en belangstellenden,  
 
In de donkere dagen voor het einde van het jaar bieden we u graag een lichtpuntje in de vorm van 
onze nieuwsbrief. Wij hopen dat 2023 vrede en voorspoed brengt, maar uiteraard bepaalt u dat ook 
zelf door uw handelen. Gelukkig zit hoop in de mens zelf, om die hoop te activeren is er een 
Verdiepingsdag in het nieuwe jaar. Daarover, en over andere zaken, leest u hieronder meer. Wij 
wensen u al vast en een prettige jaarwisseling en zien u graag weer in 2023.  
 
Nieuwjaarsborrel 
Om samen een toost uit te brengen op het nieuwe jaar organiseren we op vrijdag 20 januari een 
nieuwjaarsborrel in het centrum van Zwolle. Bijzonder daarbij is dat we ook even de tijd nemen om 
naar de tentoonstelling in het Academiehuis te kijken. Meer informatie volgt later. 
 
Humanistisch Café 
De commissie organiseert in december en in januari geen lezingen en is voornemens vanaf februari 
of uiterlijk maart de draad weer op te pakken. 
Als alternatief kunt u op 11 februari naar het Socratisch Café. Er is dan een concertlezing, waarbij 
klassieke muziek wordt gespeeld en ook wordt gezocht naar de overeenkomsten tussen muziek en 
een socratisch gesprek. Voor meer informatie zie: http://www.socratischcafezwolle.nl  
 
Cursusaanbod: Verdiepingsdag Actieve Hoop 
Alarmerende rapporten wijzen ons op de keiharde feiten: de klimaatcrisis is nu. Wat kan ik doen? 
Waar vind ik steun? Deze verdiepingsdag helpt je op weg. Je onderzoekt hoe je jouw 
klimaatemoties kunt omzetten in actie: jouw bijdrage aan een duurzame wereld. We leunen daarbij 
op het werk van ecofilosofe Joanna Macy, klimaatpsychologie en humanistische tradities van 
geestelijke weerbaarheid. 
Deze dagvullende cursus vindt plaats op zaterdag 18 februari in Zwolle. Meer informatie en direct 
inschrijven: https://www.humanistischverbond.nl/agenda/verdiepingsdag-actieve-hoop-zwolle/  
 
Terugblik Verdiepingsdag De Dialoog 
 
Op zondag 13 december vond er een Verdiepingsdag plaats waar de dialoog centraal stond. Een 
tiental deelnemers ging enthousiast aan de slag onder de enthousiasmerende en deskundige leiding 
van Roland Gerritsen.  
Het was een boeiende dag met stukjes theorie over wat een dialoog is en hoe die kan ontsporen en 
vooral veel oefeningen waarin de deelnemers samen aan de slag, en met elkaar in gesprek, gingen. 
Begrip voor elkaar, empathie, aandacht en oog voor elkaars behoeftes in het gesprek stonden daarbij 
centraal. Een must in een tijd waarin het maatschappelijk gesprek steeds meer verhard.  
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
 
Oproep vrijwilliger telefoondienst 
Ik ben Baukje van Hes, penningmeester van de Humanistische uitvaartbegeleiding in deze regio. 



Op dit moment hebben wij behoefte aan een iemand die 1x in de maand een week telefoondienst 
wil doen. 
In deze week word je gemiddeld 3x gebeld door een uitvaartverzorger. 
Deze vraagt dan naar een spreker bij een uitvaart. 
Van jou wordt verwacht dat je dan een spreker belt die bereid is om deze taak op zich te nemen. 
We zijn er erg bij gebaat, dat iemand zich aanbiedt om deze taak op zich te nemen. Lijkt dat u wat 
of wilt u meer weten? Neem dan contact op via hvzwolle@gmail.com  
 
Stichting opgeheven 
De Stichting Vrienden van de Havezate is per 1 december 2022 opgeheven. Deze stichting heeft 
jarenlang gezorgd dat er in het van oorsprong humanistische verzorgingshuis de Havezate (extra) 
activiteiten voor de bewoners werden georganiseerd. Het lukte de stichting helaas niet om nieuwe 
bestuursleden voor de stichting te vinden. De enige conclusie was daarom dat de stichting 
opgeheven moest worden. Het overgebleven budget wordt via Driezorg nog wel besteed aan 
activiteiten voor de bewoners van de Havezate. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die aan de 
stichting hebben bijgedragen. Zonder jullie inzet zouden die mooie activiteiten niet van de grond 
zijn gekomen!  
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Gertjan, Rob en Joost 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 


