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Van het Bestuur.
Ook in deze periode is het wachten op toestemming van de 
overheid om te mogen starten.
Wij verwachten vanaf november a.s. volop aan de slag te 
gaan, mits de corona-cijfers niet 
te fors stijgen. We zijn bezig om allerlei activiteiten te 
organiseren voor leden en belangstel-

lenden, die naar wij hopen zijn gevaccineerd, ofwel een 
negatief testbewijs hebben. Na 1,5 jaar corona (Covid) 
misère willen we samen weer mooie dingen beleven. In 
dit jaar bestaat het landelijk Humanistisch Verbond 75 
jaar, wat beperkt gevierd wordt. Onder andere met een 
tentoonstelling “ Vrijdenkers van Spinoza tot Nu”, deze 
maand in Amsterdam.  In deze nieuwsbrief levert Fred 
Thie een bijdrage, gewijd aan Baruch Spinoza met zijn 
beroemde uitspraak dat “vrijheid feitelijk een illusie is, die 
voortkomt uit onwetendheid” . 

Wij blijven optimistisch en gaan ervan uit dat we na 
oktober onze gebruikelijke activiteiten 

Mededelingen van het bestuur

• Ons werkplan voor 2022 en financiële planning zijn op verzoek aan het Landelijk Bureau 
toegestuurd aan het hoofdbureau van het Humanistisch Verbond in Amsterdam.

• Cees Wever heeft toegezegd te zorgen voor het ICT beheer van onze afdeling. In het verleden 
heeft hij al vaker zijn bijdragen geleverd. 

• Ook op Twitter zijn wij nu herkenbaar. Wat onze bekendheid, gezien het aantal volgers, vergroot. 
Zie over het gebruik van Twitter verder in deze Nieuwsbrief.

kunnen opstarten. In de maand oktober hoort u meer van ons. 
Zorg goed voor uzelf en de ander. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat door de corona-misère de 
eenzaamheid duidelijk is toegenomen, maar voor 80-plussers licht is gedaald. Een positief geluid?



• Francine van Vuure is gevraagd om de sociale verzoeken aan ons voor het Humanistisch Verbond 
Soest/Baarn te regelen. Zij heeft daar meteen positief op gereageerd. Dit betekent dat verzoeken 
voor een attentie of bloemetje voor vele jaren lidmaatschap, jarig-zijn op hoge leeftijd of 
overlijden, na bericht aan de secretaris Jos Kloppenburg, door haar verder worden uitgevoerd.

Einstein en Spinoza
Fred Thie stuurde ons de onderstaande tekst over Einstein en Spinoza. Hij trof dit ergens aan op 
internet maar kon niet meer de auteur van dit stukje achterhalen. Het is echter zeer toepasselijk 
omdat er in deze tijd veel over Vrijdenkers wordt gesproken en nagedacht. Er is zelfs in Amsterdam 
een tentoonstelling van start gegaan met als titel: Vrijdenkers: Van Spinoza tot nu.

Deze tentoonstelling is geopend vanaf heden tot en met 27 februari 2022 in het Amsterdam Museum.

Geloofde Einstein in God? 
Het antwoord dat hij altijd gaf: “Ik geloof in de God van Spinoza” 
Volgens sommigen is het zo dat de God van Spinoza het volgende kan zeggen: 
“Houd op met bidden en berouw te tonen. 
Maak plezier, heb lief, en geniet van alles wat deze wereld je te bieden heeft. Ik wil niet dat je de 
koude en donkere tempels bezoekt waarvan je zegt dat het mijn huis is! 

Mijn huis bevindt zich niet in een tempel, maar in de bossen, rivieren, meren en op stranden. Daar 
zul je mijn huis vinden, daar uit ik mijn liefde. 
Laat je niet bedriegen door de teksten die zijn geschreven over mij. Als je mij wilt benaderen, bekijk 
dan een mooi landschap, probeer de wind en de warmte van de zon op je huid te voelen. 
Vraag me om niets, ik ben niet bij machte om jouw leven te veranderen, jij wel. 
Wees niet bang, ik oordeel en bekritiseer niet, ik geef geen straf.

Geloof niet hen die mij vereenvoudigen in simpele regels waaraan je je moet houden, ze zijn er 
alleen maar om je te laten voelen dat je ontoereikend bent, om je schuldig te laten voelen om wat 
je doet; ze zijn er om je onder de duim te houden. 
Denk niet altijd aan het leven na de dood en denk niet dat je daar in die wereld zult ontdekken wat 
echte schoonheid is, want deze wereld heeft je al veel van die schoonheid te bieden... het is alleen 
maar aan jou om die te ontdekken. Denk niet dat ik je regels opleg, want jij bent de baas over je 
leven, jij moet beslissen wat je ervan wilt maken. 
Niemand kan zeggen wat er na de dood komt, maar om elke dag te benaderen alsof het de laatste 
kans was om lief te hebben, blij te zijn of wat dan ook te doen, dat zal je helpen beter te leven. 
Ik wil niet dat je in mij gelooft omdat iemand er sterk van overtuigd is dat ik besta, maar ik wil graag 
dat je mij in je binnenste voelt en dat ik om je heen ben.”



Voor de leden en door de leden.
Het bestuur vindt het plezierig om te melden, dat twee leden gezorgd hebben voor artikelen in deze 
Nieuwsbrief. 
Verbondenheid is er voor de leden, maar ook door de leden.
Als u iets wilt laten opnemen, teksten, gedichten of foto’s met een begeleidende tekst, dan kunt u 
dat doorgeven aan de secretaris van de afdeling Soest – Baarn via email hvsoestbaarn@gmail.com.

Bé Boneschansker reageerde door ons de volgende tekst toe te sturen.

 Wij hebben allemaal een rugzak nodig, waarin:

 een bril, om alle kwaliteiten van de mensen rondom ons te zien en te waarderen,

 een elastiekje, om niet te vergeten flexibel te zijn als de mensen of de dingen niet zo zijn 
   als we zouden willen,

 een rolletje verband, om de gekwetste gevoelens te genezen, zowel de onze als die van anderen,

 een draad, om de mensen die echt belangrijk zijn in ons leven aan ons te binden,

 een potlood, om al het goede dat ons elke dag overkomt te noteren,

 een vlakgom, omdat ieder van ons fouten maakt, maar dat we de gelegenheid hebben 
  om die uit te vegen.

(oorsprong onbekend)        

Twitter.

Het gebruik van Twitter heet twitteren of tweeten, 
dat tjilpen betekent. Het logo van Twitter is een blauw 
vogeltje. Twitteren komt neer op communiceren via 
een microweblog op een pc, gsm, smartphone of andere 
mobiele apparaten met een internetaansluiting. 

Oorspronkelijk was de vraag van de dienst "Wat ben je 
aan het doen?" Nu is het "Wat houdt je bezig?" 

Iedere twitteraar kan op elk moment van de dag in 
maximaal 280 tekens vertellen waar hij/zij mee bezig is, 
wat hij/zij van plan is of wat hem/haar bezighoudt. Er 
zijn ook mensen, die vooraf aankondigen dat zij bij een 

evenement aanwezig zijn en met anderen, al dan niet aanwezig bij het evenement, willen twitteren.  

Een tweet kan ook een afbeelding bevatten, en daarmee ook een tekst van meer dan 280 tekens, in 
de vorm van een afbeelding. 

Door op het blauwe vogeltje te klikken, krijgt u de mogelijkheid om reacties, vragen en antwoorden 
op te roepen die anderen onder Twitter hebben neergezet.

U hoeft zich niet te registreren, maar kunt dan wel de reacties lezen en zien. Wilt u zelf plaatsen of 
reageren, dan moet u zich registreren bij Twitter.



Nuttige adressen
De Leuning, Oranjestraat 8 Baarn. Voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid. Restaurant 
De Korte Duinen, Birkstraat 108 Soest

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 december 2021 verschijnen. Ons kopieerwerk wordt 
verzorgd door:
RAINBOW COLOR COPY, Koningsweg 2-02 in Soest.

Agenda

zondag 14 november
Koffie-ochtend in De Leuning 

zondag 9 januari 2022 
gezamenlijke maaltijd H/V Soest Baarn

Met de directie van De Leuning hebben we kunnen afspreken dat wij 
de Koffie-ochtenden voortaan in De Leuning gaan doen. We moeten 
daar dan een bedrag voor betalen. De koffie is echter inbegrepen. 
Om de kosten te dragen vragen wij van u  een bijdrage van 5 euro per 
keer. Dit bedrag komt ongeveer overeen met twee kopjes koffie bij De 
Korte Duinen.

De koffie-ochtenden worden iedere 2e zondag van de maand gehouden van 11.00 uur tot ongeveer 
12.00 uur.
Onze eerste Koffie-ochtend is op zondag 14 november a.s. 
Wij hopen u dan weer te ontmoeten.


