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Van het bestuur
Hoewel er in deze maanden weinig nieuws valt te melden, 
toch een Nieuwsbrief van ons Humanistisch Verbond 
afdeling Soest - Baarn. 

Aan het einde van kalenderjaar wordt er meestal een 
balans opgemaakt, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk is er 
de vrees besmet te raken door het coronavirus. Maar er is 
ook hoop, respect voor de zorg en acceptatie van de regels. 
Want we willen het

komend jaar 2022 weer gewoon vrij en in vrede verder 
leven. In vrede zit de weigering om anderen kwaad te 
doen. Het krijgt handen en voeten in de bereidheid 
anderen te helpen en te respecteren zoals ze zijn en te 
helpen in wat zij willen zijn. Wij wensen iedereen in die zin 
een hele mooie midwintertijd. Samen met anderen om ons 
heen en samen met allen die ook in gedachten bij ons zijn. 

De beste wensen voor 2022 en dat we 
elkaar vaker mogen zien en horen. 

Mededelingen van het Bestuur.
Wij moeten u helaas meedelen dat de Chinese maaltijd op 9 januari vanwege de coronaperikelen 
geen doorgang kan vinden. Dit is onder andere vanwege het feit dat alles om 17.00 uur gesloten 
moet zijn. Er is toen gedacht om in plaats daarvan een lunch te organiseren. Echter de beperkingen 
zijn nog dusdanig en ingrijpend dat van een feestelijk samenzijn, waarbij wij ook dachten aan een 
jaaropening, geen sprake kan zijn.

We wille de plannen hiervoor niet wegzetten, maar we wachten een beter moment af. Wij houden u 
op de hoogte.



Activiteiten.
Filmavond, donderdagavond 10 maart. Aanvang 19.30 uur. Zoals eerder was aangekondigd zal 
het onderwerp ‘Vrijdenkers’ zijn. Helaas met de onzekerheden nog steeds door corona, onder 
voorbehoud.

De Gespreksgroep.
Gespreksonderwerpen moeten komen van de deelnemers. Het kan een krantenknipsel zijn, iets 
persoonlijks of iets dat tot nadenken stemt.
Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Alide Smienk alide.smienk@gmail.com 

Wandelen en/of fietsen.
Heeft u belangstelling voor een wandeling of een 
fietstocht, dan kunt u contact opnemen met Ed van der 
Veen. Het liefst via mail: vanderveen.eh@gmail.com

Leesclub HV
Met anderen ervaringen uitwisselen over gelezen boeken. Plaats, 
tijdstip en te lezen boeken in gezamenlijk overleg. De groepsgrootte 
is maximaal 6 personen.
Aanmelden bij Anuschka Cramer. anuschka.cramer@gmail.com

Filmavond door corona niet doorgegaan.
Helaas kon de film/discussie avond, die was gepland op 15 december 
2021, vanwege corona niet doorgaan. Er is echter al een nieuwe datum 
door de filmcommissie vastgesteld. Het wordt nu donderdagavond 
10 maart. Aanvang 19.30 uur. Zoals eerder was aangekondigd zal het 
onderwerp ‘Vrijdenkers’ zijn. Helaas met de onzekerheden nog steeds 
door corona, onder voorbehoud.

Koffie-ochtenden.
Zie hierover de tekst hieronder waarin de koffieochtend van 12 
december 2021 wordt beschreven. Hierbij zijn ook de data voor 
komend jaar bekend gemaakt.



Een terugblik op de koffie-ochtend op 12 december.*
Op zondag 12 december zaten we met een mooie groep leden aan de koffie met kerstgebak in de 
Leuning. Na een welkomstwoord en wat huishoudelijke mededelingen van de voorzitter was het 
woord aan Jan van Vuure. Hij had als thema ‘Midwinter’ voorbereid. Daarbij kwamen vragen naar 
voren als: heeft het nog wel betekenis; wordt er nog bij stilgestaan, of is het slechts een markering 
in de tijd? Na wat discussie bleek dat de meesten het zagen als een overgang van donker naar licht en 
daarmee het bewust stilstaan bij de wisseling van de seizoenen. Het werd niet zo opgemerkt als een 
groot te vieren feest.

Bé vroeg aan onze voorzitter naar de landelijke vergadering van het HV. Door een computerstoring 
heeft hij het helaas niet kunnen volgen. Een samenvatting van deze vergadering is nog niet verspreid.
Francine van Vuure

Inmiddels heeft Francine met de directie van de Leuning onderstaande  
data voor 2022 kunnen vastleggen.

zondag 9 januarie ‘Door corona kan deze koffie - ochtend helaas niet doorgaan‘
zondag 13 februari,
zondag 13 maart,
zondag 10 april.
zondag 8 mei,
zondag 12 juni,
zondag 10 juli,
zondag 14 augustus,
zondag 11 september,
zondag 9 oktober,
zondag 13 november,
zondag 11 december.
We drinken dus elke 2e zondag van de maand koffie van 11.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur.

*Mits corona het toestaat.

Nuttige adressen
De Leuning, Oranjestraat 8 Baarn. Voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid.
Website afdeling Eemland: https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord-west/ 
afdeling-eemland/

Website afdeling Het Gooi Vecht en Almere: https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/
regio-noord-west/ afdeling-het-gooi-vecht-almere/ Website KoosVorrinkhuis: https://
koosvorrinkhuis.nivon.nl/activiteitenoverzicht/
Website afdeling-heuvelrug-krommerijn: https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/
regio-noord-west/ afdeling-heuvelrug-krommerijn/

Humanistische uitvaartbegeleiding (voor de provincie Utrecht)
Humanistische uitvaartbegeleiders van de regionale werkgroep Midden Nederland bieden 
ondersteuning bij het vormgeven van een passend afscheid.
Ze schrijven in overleg met u een toespraak en kunnen u helpen met de keuze van muziek, een 
gedicht of ritueel. De coördinator is te bereiken via telefoonnummer: 0900-9005030.

Landelijk bureau Humanistisch Verbond. Bezoekadres: Ambonplein 73, 1094 PW, Amsterdam
Postadres: Postbus 75490, 1070AL, Amsterdam Telefoon: 020-5219000 E-mailadres: info@
humanistischverbond.nl Internet: www.humanistischverbond.nl

De volgende ‘VERBONDENHEID’ zal in april 2022 verschijnen. Ons kopieerwerk wordt verzorgd 
door:
RAINBOW COLOR COPY, Koningsweg 2-02 in Soest.


