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COLOFON 

HV-Berichten: ledenblad van het Humanistisch Verbond afdeling 

Midden- en Zuid-Twente. Oplage 320 stuks,  4x per jaar 

Redactie: Norbert de Beer nadebeer@home.nl  

Foto’s: Norbert de Beer 

Verspreiding: Peter Smit. Tel. (06) 50 64 57 60 

Het volgende nummer komt uit in augustus 2022. 

 

Kopij voor dit nummer aanleveren uiterlijk op 31 juli 2022 

 
 

Versterking Bestuur 
 

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die tot het bestuur willen 

toetreden. De functie van voorzitter is vacant, maar ook willen we 

graag uitbreiding van het bestuur. Welke (jonge) HV-er voelt zich 

geroepen? 

Informatie bij Norbert de Beer 06-49928200. 

  



  

Van de redactie 
 

Nummer 1 van de HV-Berichten van het jaar 2022 ligt weer voor u met  

daarin een deel van de stukken voor de jaarvergadering die zal worden 

gehouden op 19 april in het restaurant van de Pathmoshal. Voor 

aanvang van de vergadering zal er een complete set stukken 

beschikbaar zijn. 

 

Agnes Coomans heeft weer een mooi verslag uit haar pen laten vloeien 

over de bijeenkomst op 20 februari jl. met Jodie Ras over haar werk in 

de penitentiaire inrichting de Karelskamp 

 

 

 

 

Nieuws van de activiteitencommissie 

 

Lentebijeenkomst zondag 20 maart 2022 vanaf 10.30 uur in 

Florilympha (zie HV-Berichten 2021, nr. 4 en de Nieuwsbrief februari 

2022). 

 

Jaarvergadering dinsdag 19 april 2022 om 20.00 uur in het 

restaurant van de Pathmoshal, Veilingstraat 20,  7545 LZ Enschede 

 

Seizoensafsluiting zaterdag 21 mei 2022 locatie nog niet bekend. 

 

Rest 2022 diverse mogelijkheden worden onderzocht. T.z.t. – HV-

Berichten 2022, nummer 2 – komt daar meer informatie over 



  

I AGENDA JAARVERGADERING 

 

UITNODIGING JAARVERGADERING op 19 april 2022 om 20.00 

uur in het restaurant van de Pathmoshal  

 

AGENDA 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de jaarvergadering van 11 september 2021 

4. Jaarverslag 2021 

5. Verslag kascontrolecommissie d.d. 3-3-2022 

6. Jaarrekening 2021 en balans per 31-12-2021 

7. Jaarplan 2022 

8. Benoeming lid kascontrolecommissie 

9. Vacatures bestuur 

10. Wat verder ter tafel komt 

11. Rondvraag en sluiting 

 

Ad 8. Wij stellen voor om Truus van den Broek en Hans Coomans als 

lid van de kascontrolecommissie te herbenoemen. Daarnaast is het 

nodig een derde persoon als reserve te benoemen. 

 

Pauze 

 

De Slimste HV-er: Pubquiz georganiseerd door de 

activiteitencommissie. 

  



  

II VERSLAG JAARVERGADERING 

 

Verslag Jaarvergadering HV Midden- en Zuid Twente 

11 september 2021 

 

Aanwezig: Hans Albers, Norbert de Beer, Hédwig Berkel, Christien van 

Beek, Jaap de Boer, Agnes en Hans Coomans, Hanny Flore, Annelies 

Futselaar, Arjen de Groot, Sjoerd Kuipers, Jan Meinsma, Marlien 

Nijhuis, Bob Zomerplaag 

  

Afwezig mkg. : Paul en Friedie van Heek, Rineke Jansen, Reini en Peter 

Smit en Margriet   

Meijling. 

 

1.  Opening en vaststelling agenda 

Norbert de Beer heet de aanwezigen welkom en is verheugd dat we nu 

met leden weer bij elkaar kunnen komen.  Norbert opent de vergade- 

ring en informeert naar agendapunten en constateert vervolgens vast 

dat de agenda kan worden vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Hédwig deelt de afgemelde leden mee. Als ingekomen stuk meldt zij 

dat er vanuit het Landelijk Bureau aandacht wordt gevraagd voor zgn. 

Trendnotities. Dit zijn een 16-tal ambities die pijlers zijn voor het 

meerjarenbeleidsplan 2022-2025. We gaan hier het komende half jaar 

zeker meer van horen. Voor geïnteresseerde leden gaat zij deze trend- 

notities (in compacte vorm) bij het verslag voegen.  

Bob Zomerplaag vraagt aandacht voor de Vredesweek. Enschede voor 

Vrede organiseert dit voor de 26e keer. Op zaterdag 18 september 

opent de Vredesweek aan het Van Loenshof met een “open lucht”-

optreden van de Sista’s. Verder vinden er in het gebouw SDO aan het 

Hoog en Droog 25 in de Vredesweek bijeenkomsten plaats voor vrou- 

wen voor Vrede. Bob licht toe dat het een interessant programma is : 

een mevrouw uit Afghanistan spreekt, een Engelstalige lezing over 

veiligheid in Europa. Op de Internationale dag voor de Vrede (21/9) is 

er een bijeenkomst in het Apostolisch Genootschap Zuid aan de Burg. 

Van Veenlaan. Zaterdag is er een afsluitend onderdeel  “the tent of 

nations” om 14.30 uur in de Remonstrantenkerk aan de Woltersweg in 

Hengelo. Gedetailleerde informatie m.b.t. Enschede voor Vrede  is te 

vinden op www.enschedevoorvrede.nl 

Er zijn geen verdere ingekomen stukken of andere mededelingen. 

 



  

3. Verslag van de jaarvergadering van 16 september 2020 

Het verslag van de jaarvergadering 2020 wordt paginagewijs doorge- 

nomen.  

Bob Zomerplaag corrigeert dat de Raad voor levensbeschouwingen en 

religies niet in december 2020 twintig jaar bestaat maar in 2019. 

(pagina 29).  

Verder verzoekt Bob Zomerplaag om consequent voornamen van leden 

te gebruiken óf anders bij iedereen de heer of mevrouw te gebruiken.  

Er zijn geen opmerkingen of vragen n.a.v. het verslag en het wordt 

vervolgens vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag 2020 

Norbert de Beer vraagt aandacht voor de leden die het afgelopen jaar 

zijn overleden: De heer Lutterop, mevrouw Van Bremen, Mevrouw 

Lindhout, de heer Van der Ven, De heer Hommes, de heer Wiegers en 

mevrouw Gimpel. 

Er wordt een moment stilte gehouden ter nagedachtenis aan hen. 

Vervolgens loopt Norbert het jaarverslag paginagewijs door aan de 

hand van het document dat ter vergadering is uitgereikt. Wat het aan- 

tal leden betreft, merkt hij op, dat het licht blijft stijgen en er  nog 

steeds nieuwe leden bijkomen.  Op een vraag waar deze nieuwe leden 

vandaan komen, wordt het antwoord in het midden gelaten. Dit kunnen 

niet alleen nieuwe leden zijn maar ook leden die van elders komen en 

“als nieuw” lid binnen onze afdeling worden meegeteld. 

 

5. Verslag Kascontrolecommissie 

Namens de kascontrolecommissie deelt Hanny Flore als laatste keer in 

deze rol mee dat de boekhouding in maart 2021 is gecontroleerd en er 

een kleine vergissing is geconstateerd en inmiddels is hersteld. Alles 

zag er wederom heel correct uit. Zij stelt dan ook voor de penning- 

meester te dechargeren mét bijbehorende complimenten voor hem. 

Met een applaus van de aanwezigen wordt dit bevestigd. 

 

6. Jaarrekening 2020 en balans per 31-12-2020 

Norbert de Beer geeft in de rol van penningmeester een korte toe- 

lichting op de financiële stukken. De posten bleven merendeels gelijk. 

Vanwege Corona zijn er weinig kosten gemaakt. Het eigen vermogen 

zit nu nog ruim beneden de norm waardoor we niet hoeven af te 

dragen aan het hoofdbestuur. De vergadering heeft geen verdere 

vragen en gaat akkoord met de jaarrekening 

7. Jaarplan 2020 

In het Jaarplan wordt zoals gebruikelijk een beeld gegeven van de 

leeftijdsverdeling en van de duur van het lidmaatschap van de leden 



  

van de afdeling. Verder komen de gebruikelijke activiteiten aan de 

orde. 

 

8. Begroting 2021 en 2022 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting, het 

jaar 2021 is voor een groot deel voorbij en er zijn relatief weinig kosten 

gemaakt doordat er minder activiteiten konden plaatsvinden. Er zijn 

dus minder uitgaven geweest. Deze kosten gaan in de toekomst nog 

wel gemaakt worden. Resultaat van de begroting laat een tekort zien 

van € 665. Voor de begroting 2022 wordt rekening gehouden met 

dezelfde bedragen als voor 2021. De begrotingen leiden niet tot vragen 

waarna de vergadering akkoord gaat. 

 

9. Benoeming leden kascontrolecommissie 

Zoals gebruikelijk wordt gevraagd wie als reserve-lid tot de kascon- 

trolecommissie wil toetreden naast Hanny Flore en Truus van den 

Broek. Hans Coomans dit wel op zich wil nemen. De vergadering 

bevestigt de benoeming van de kascontrolecommissie in de nieuwe 

samenstelling. 

 

10. Verkiezing bestuur 

De voorzitter deelt mee dat de functie van voorzitter nog vacant is en 

deze lastig ingevuld kan worden. Hij moet nog contact opnemen met 

een beoogd kandidaat. Verder een oproep aan alle leden die een rol als 

bestuurslid zien zitten. Meld je aan hiervoor, ondersteuning en meer 

inbreng van leden is van harte welkom.  

 

11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting 

Jaap de Boer vraagt of zijn mening over het blad van het landelijk HV 

door meer leden herkend wordt. Hij vindt het inhoudelijk iets te hoog 

gegrepen. Dit wordt niet direct herkend maar wel dat het in het alge- 

meen een aandachtspunt is voor het landelijke bestuur. De toon in de 

communicatie in het algemeen mag soms wel wat  minder stellig en 

iets objectiever.   

Annelies Futselaar deelt mee dat er wellicht eerst criteria opgesteld 

moeten worden om het blad goed te kunnen beoordelen. Vaak ligt de 

belangstelling van leden ook op verschillende thema’s.  

Norbert attendeert op de jaarlijkse landelijke ledenvergadering waar 

deze input ook ingebracht kan worden. Het is een onderwerp voor het 

landelijke bestuur. 

Hans Albers deelt in dit kader mee dat hij op een persoonlijke mail naar 

het Landelijk Bureau een snelle reactie ontving en er dus ook via de 

mail zaken aangeleverd kunnen worden. Hij heeft met de mailwisseling 



  

een positieve ervaring m.b.t. bijeenkomsten die (te) vaak in het westen 

van het land worden gehouden.  

Na geen verder inbreng sluit Norbert de vergadering. Zoals afgespro- 

ken is er gelegenheid om na afloop met elkaar contact te hebben. Hij 

wenst iedereen wel thuis. 

13-09-2021/hbe 

 
III JAARVERSLAG 2021 

 

A. Kernactiviteiten van het bestuur 

 

A.1.  Het bestuur algemeen 

Ondanks diverse pogingen is het nog niet gelukt iemand te interes-

seren om de vacante functie van voorzitter in te vullen. Daarnaast 

vindt het bestuur het gewenst om het bestuur met tenminste 1 persoon 

uit te breiden. 

Het bestuur heeft in het jaar 2021 5 keer vergaderd en wel op 31 

maart, 19 mei, 21 juli, 20 oktober en 8 december. Marlien Nijhuis heeft 

deze vergaderingen namens de activiteitencommissie bijgewoond. 

 

 

A.2. Bericht aan de leden 

 

In 2021 zijn 4 HV-Berichten verschenen, maart (314 stuks), augustus 

(310 stuks), oktober (307 stuks) en december (307 stuks). De oplage 

bleef ruim boven de 250 stuks, waardoor we voldoen aan het contract 

in een gunstiger tarief vallen bij de PostNL. 

Ruim 250 leden kregen de bekende inmiddels oranje HV-Berichten in 

de bus. Daarnaast 5 openbare bibliotheken, 3 andere HV-afdelingen, 5 

mediavertegenwoordigers, 2 afdelingen van Humanitas, 1 professioneel 

geestelijk verzorger en een variabel aantal berichten gingen naar be- 

langstellenden, inleiders en het landelijk bureau. 

Vanaf het invullen van de functie van secretaris door Hédwig Berkel 

wordt zowel de inhoud en de lay-out verzorgd door onze penning-

meester en waarnemend voorzitter Norbert de Beer. Hij zorgt voor de 

eindredactie en verzending naar Rico printshop. 

Peter Smit haalt de gedrukte exemplaren op controleert de uit Amster- 

dam ontvangen etiketten, vult die aan met twintigtal eigen adressen, 

maakt ze verzendklaar en levert ze af bij PostNL, tegenwoordig via de 

Primera in de wijk Roombeek. 



  

Daarnaast is er aanvullend een digitale nieuwsbrief aan de leden en 

enkele belangstellenden verstuurd via de bij ons bekend zijnde 

emailadressen. In 2021 is in oktober een nieuwsbrief verzonden. 

In december kregen 287 (286 in 2020) leden bericht, gerangschikt 

over de volgende plaatsen: 

Lathum 1 (1), Rekken 1 (1), Goor 8 (8), Markelo 3 (3), Diepenheim 4 

(3), Haaksbergen 19 (19), Delden 10 (12),  Enschede 105 (101), 

Hengelo 88 (84), Deurningen 1 (1), Oldenzaal 13 (14), Losser 3 (4), 

Denekamp 5 (8), Almelo 1 (1), Borne 16 (19),  Ootmarsum 4 (4)  en 

Duitsland 3 (3). 

(De getallen tussen haakjes zijn de cijfers van 2020). 

Peter Smit 

 

A.3. Ledenadministratie 

In 2021 hebben we 28 (51) nieuwe leden kunnen verwelkomen. 

Helaas ontvielen ons 6 (7) leden en lieten 20 (14) leden zich 

uitschrijven.  

Er verhuisden 3 (7) leden naar elders en er kwamen 3 (3) leden van 

elders bij. 

Het jaar 2021 sluit daarom af met een daling van het ledental met 1 

persoon. (De getallen tussen haakjes zijn de cijfers van 2020). 

Eind februari 2022 telt de afdeling 335 leden en 18 geregistreerde 

medeleden (dat zijn leden die al voor 1999 als zodanig geregistreerd 

stonden). 

Peter Smit 

 

A.4. Externe contacten 

 

Raad voor Levensbeschouwingen en Religies 

 

Deze bijdrage wordt nagezonden. 

 

Bruggen Bouwen 

Namens onze afdeling participeert Norbert de Beer in het team Bruggen 

Bouwen. 

Het team heeft het afgelopen jaar een aantal keren vergaderd, soms 

via zoom en soms in levende lijve. 

Belangrijke onderwerpen waren de totstandkoming van de nieuwe 

moskee en activiteiten t.b.v. de vluchtelingen die tijdelijk op het oude 

vliegveldterrein zijn ondergebracht. 

 

Pastoresoverleg Hengelo 

Mede door Corona is het “pastoresoverleg” niet bij elkaar geweest.  



  

Christien 

 

B. Activiteitencommissie 

 

In 2021 konden helaas maar heel weinig activiteiten doorgaan als 

gevolg van de pandemie-maatregelen. 

In het voorjaar moesten we de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst 

annuleren en ook enkele geplande lezingen. Waar we elkaar nog wel 

konden ontmoeten was bij de op zaterdag 11 september gehouden 

jaarvergadering in Restaurant Hanninkshof. Eindelijk weer eens even 

bijpraten… 

Op zondag 31 oktober was er in het Nivon gebouw in Hengelo een 

gespreksmorgen. Met Janneke Meijer verdiepten we ons in het thema 

“Macht is overal”. 

Maandag 8 november stond onze bijeenkomst in het teken van 

“Stolpersteine”, in De Voorhof in Delden. 

Eerst een inleiding van Ype de Jong die bewerkstelligde dat deze 

Stolpersteine in Delden een plek kregen. Sjoerd Kuipers presenteerde 

zijn indrukwekkende film over dit onderwerp. Daarna was er een 

wandeling langs deze Deldense Stolpersteine en de Joodse begraaf- 

plaats. 

Al met al een jaar waarin we elkaar weinig konden ontmoeten. 

 

Marlien Nijhuis, lid van de Activiteitencommissie, evenals Margriet 

Meijling, Agnes Coomans, Jan Meinsma en Truus van den Broek. 

 

C. Werk met een inhoudelijk karakter, diensten 

 

C.1. Humanistische Geestelijke Verzorging 2021 

 

In 2021 waren er binnen Trivium Meulenbeltzorg twee humanistisch 

geestelijk verzorgers werkzaam: Shannon Admiraal en Sabine Pikke- 

maat. Samen met 6 collega’s met een confessionele achtergrond 

vormen wij het team Geestelijke Verzorging.  

Op alle afdelingen binnen onze huizen kunnen cliënten/bewoners en 

hun familie een beroep doen op een geestelijk verzorger: tijdens re- 

validatie, tijdens verblijf op een somatische of een (open en of geslo- 

ten) Psycho Geriatrische afdeling én binnen de hospices van TMZ. Door 

het verzorgen van gespreksgroepen en huiskamervieringen proberen 

wij als geestelijk verzorgers bij te dragen aan het mentaal welbevinden 

van de mensen. Er is hierbij ruimte voor verdieping en de eigen invul- 

ling van antwoorden op existentiële vragen. Ik heb ervaren dat juist 



  

ook in de palliatieve fase van het leven zingevende activiteiten van 

groot belang zijn.  

Tijdens de coronapandemie was de vraag naar bijstand door een gees- 

telijk verzorger groter dan ooit. Vanuit bewoners, familie en collega’s 

werd er vaker dan voorheen een beroep op ons gedaan. We hebben 

heel wat uren in beschermende pakken op cohort-afdelingen doorge- 

bracht. Onze humanistische bezinningsbijeenkomsten en de oecume- 

nische vieringen die collega’s verzorgen, konden niet meer doorgaan 

vanwege de anti corona-maatregelen. Deze vieringen hebben we we- 

kelijks opgenomen en via Youtube waren deze af te spelen door onze 

bewoners.  

Hugo Remmers, humanistisch geestelijk verzorger van het ZGT, heeft 

in 2021 een functie in zijn woonplaats Zutphen aanvaard en is dus niet 

meer werkzaam in Almelo/Enschede.  

Ook in 2021 zijn er via “Willem, hart voor levensvragen” veel gesprek- 

ken met geestelijk verzorgers gevoerd. “Willem” is het Centrum voor 

Levensvragen voor Twente en de Achterhoek. Iedereen kan bij 

“Willem” terecht voor geestelijke verzorging in de eerste lijn (thuis) 

waarbij de overheid de bekostiging op zich neemt. Bij ‘Willem’ werken 

geestelijk verzorgers van allerlei richtingen en dus ook de humanis- 

tische. Kijk voor meer info op: https://willemlevensvragen.nl We zijn 

erg blij dat door de oprichting van dit Centrum voor Levensvragen 

geestelijke verzorging voor iedereen (in de thuissituatie) beschikbaar is 

geworden! 

Sabine Pikkemaat 

 

C.2. Ledenbezoek 

Anny Raanhuis en Peter Smit hadden dit jaar 21 (17) leden op de lijst 

staan die een kroonjaar (80-85-90-95 jaar) vierden. Door de bekende 

omstandigheden zijn bezoekjes vaak uit- of (af-)gesteld en meestal 

vervangen door een telefoontje of een kaart. Daarnaast is een aantal 

leden bezocht (soms regelmatig) omdat ze ziek waren of anderszins 

wat extra aandacht nodig hadden, bijv. bij overlijden. 

Nieuwe leden geven soms aan, nadat ze een welkomstbrief hebben 

ontvangen, dat ze een kennismakingsbezoek op prijs stellen, een leuke 

klus. 

De bezoekjes worden over het algemeen erg gewaardeerd. Gewoon 

mee doorgaan vinden we. 

Anny Raanhuis en Peter Smit 

 

D. Groepen binnen de afdeling 

 

D.1. Gespreksgroep Hengelo 

https://willemlevensvragen.nl/


  

 

Deze bijdrage wordt nagezonden. 

 

D.2. HV-Gedichtenkring 

De coronamaatregelen hebben hun uitwerking op de frequentie van de 

gedichtenbijeenkomsten niet gemist: slechts twee keer - op 30/9 en 

28/10 -hebben ze plaatsgevonden. Beide keren was het een groepje 

van 5 leden. 

Wel hebben we telefonisch en per mail contact met elkaar gehouden en 

af en toe over en weer gedichten gestuurd. 

Anny Raanhuis heeft afscheid genomen van de leeskring waardoor een 

plek vrij kwam. Daar heeft Alma Bosma op gereageerd. We hopen met 

haar op de bijeenkomst in maart kennis te maken. 

Agnes Coomans 

 

E. Financiële overzichten 

 

E.1. Balans per 31-12-2021 

 

Activa   Passiva  

     

Vlott. activa   Vermogen  

   31-12-2021 2.401,42 

Tegoed Steunfonds 2.730,30    

   Resultaat 2021 + 1.217,50 

Bankrekening 888,62    

   Vermogen   

Totaal activa 3618,92  31-12-2021 3.618,92 

     

 

Toelichting Balans per 31-12-2021 

Als gevolg van het positieve saldo van de jaarrekening is het vermogen 

toegenomen. 
 

  



  

E.2. Jaarrekening 2021 

 

  Begroting   Werkelijk   Verschil 

contributies 3.400   3.482,00   82,00 

alg. bijdragen leden 0   100,00   100,00 

interne rente-opbrengsten 15   22,88   7,88 

ink. ledenbijeenkomsten 600   0,00   -600,00 

ink. alg. bijeenkomsten 50   51,30   1,30 

cursussen 0   0,00   0,00 

overige baten 0   0,00   0,00 

totaal 4.065   3.656,18   -408,82 

            

org. ledenadministratie 50   215,82   165,82 

bestuurskosten 50   0,00   -50,00 

HIVOS schenking rente 50   50,00   0,00 

open gespreksgroep 100   0,00   -100,00 

Jong HV 100   0,00   -100,00 

HV-berichten 1.200   1.519,69   319,69 

algemene bijeenkomsten 1.300   178,87   -1.121,13 

ledenbijeenkomsten 1.400   246,70   -1.153,30 

Ledenbezoek 100   0,00   -100,00 

vertegenwoordiging/repr. 50   0,00   -50,00 

Raad v Levensbesch.en R. 75   75,00   0,00 

deskundigheidsbev. 50   0,00   -50,00 

bankkosten 120   152,60   32,60 

onvoorzien 20   0,00   -20,00 

totaal 4.665   2.438,68   -2.226,32 

            

  -600   1.217,50   1.817,50 

 
Toelichting jaarrekening 2021 

 

Baten  

 



  

De afdracht van het landelijk HV is iets hoger dan geraamd. Verder 

hebben we geld ontvangen als vrijwillige bijdrage van aanwezigen bij 

onze activiteiten.  

Wij hadden een bijdrage van de deelnemers aan onze Nieuwjaarsbij- 

eenkomst in de kosten van de lunch geraamd, maar die bijeenkomst 

kon niet doorgaan i.v.m. Corona. 

Ten slotte hebben we een gift ontvangen van één van onze leden. 

 

Lasten 

 

Organisatiekosten: dit betreft portokosten; i.v.m. Corona hebben we de 

leden die geen e-mailadres hebben (of van wie het adres niet bekend 

is) 2 x een bericht gestuurd. 

 

Activiteiten: als gevolg van Corona kon het afgelopen jaar maar een 

paar van onze activiteiten doorgaan. Als gevolg daarvan zijn veel ge- 

raamde kosten niet gemaakt. 

 

HV-berichten: de kosten van ons afdelingsblad zijn hoger geweest dan 

geraamd. Dit is het gevolg van een hogere oplage als gevolg van toe- 

name van het aantal leden en verhoging van de kosten van het 

drukken en verzenden. 

 

Bankkosten: deze zijn ook hoger dan geraamd. 

 

Saldo (positief): Als gevolg van Corona hebben we minder uitgegeven 

dan geraamd en sluit de jaarrekening met een positief saldo. 

Norbert de Beer 



  

“Quarantaineverhalen uit de Bajes”- een gespreksmorgen met 

Jodie Ras. 

                                                                    “I am the captain of my 

soul” 

De wind is nog onstuimig na de storm van de afgelopen vrijdag, maar 

daar laten de 16 HV- leden zich op deze zondagmorgen van de 20ste 

februari niet door weerhouden. In het NIVON-gebouw staat de koffie 

klaar en ook spreekster Jodie Ras is gearriveerd.  

Margriet leidt haar in: Jodie stond hoog geno- 

teerd op het sprekerslijstje van de activiteiten- 

commissie maar corona maatregelen gooiden 

roet in het eten. Des temeer is ze verheugd 

haar vandaag te kunnen ontvangen en ze 

geeft Jodie graag het woord die begint met de 

waarschuwing dat ze zo graag vertelt en over- 

loopt van enthousiasme voor haar werk dat ze wel eens te lang door- 

gaat, we moeten haar vooral onderbreken als we dat nodig vinden!  

Ze begint met te vertellen dat ze als kind ‘keurig binnen de lijntjes 

kleurde’ maar de wens had ‘alle mensen van de wereld te leren ken- 

nen.’ De onmogelijkheid van deze wens belette haar niet een grote 

nieuwsgierigheid naar ‘de mens‘ te behouden. De vraag wie wij zijn 

houdt haar altijd bezig. Het beroep van Humanistisch geestelijk ver- 

zorger past haar als een handschoen want het schept immers ruimte 

voor deze levensvragen. Ze is nu vijf jaar werkzaam als geestelijk 

verzorger in de Penitentiaire inrichting te Almelo met 25 fijne collega’s. 

Ze voelt zich er veilig: haar werk maakt het mogelijk gedetineerden 

een plek te bieden waar vrijuit en in vertrouwen gepraat kan worden. 

Ze noemt dat “het goede gesprek”.  Om ons een indruk te geven van 

haar werkomgeving laat ze een aantal indringende foto’s zien. Een 

haast grafische foto van de buitenkant van de gevangenis waarop het 

afgesloten zijn van de buitenwereld onbarmhartig weergegeven wordt. 

Een foto van het cellencomplex geeft de beperkte ruimte weer van 2 bij 

4 meter waar de bewoners, vaak twee op één cel, gehuisvest zijn.  

De coronacrisis greep ze aan om haar ervaringen met de gedetineerden 

en hun bewakers op te tekenen en de mens achter het delict een stem 

te geven. Het werden de “Quarantaineverhalen uit de Bajes”. 

Het contact met de gedetineerden gaf haar stof tot nadenken over die 

essentiële vraag naar het kwaad in de mens. Ze vraagt ze zich altijd af 

wat gemaakt heeft dat ze ontspoorden. Was het een weloverwogen 

keuze of werd het delict gekenmerkt door overmacht? En wanneer 

wordt ondeugd grensoverschrijdend gedrag? Het verhaal achter de 

daad blijkt altijd complex.   Jodie wijst er op dat de bajes niet alleen 



  

staat voor een strafsysteem maar dat het ook een plek is waar gewerkt 

kan worden aan zelfinzicht. In bijna alle penitentiaire inrichtingen waar 

humanisten werken vinden voor zo’n vijftien gedetineerden tweeweke- 

lijkse bezinningsbijeenkomsten plaats ook wel “het vrije uur“ genoemd 

waarin door middel van teksten, films en gesprek allerlei onderwerpen 

aan bod komen die stof tot nadenken bieden zoals b.v. in januari waar- 

in het over het universum ging en over de vraag wat onze plek als 

mens daarbinnen is. 

Jodie beëindigt haar verhaal met het voor- 

lezen van een door haar geschreven 

column. Daarin haalt ze een gedicht aan 

dat Nelson Mandela in de periode dat hij 

in de gevangenis zat tot grote steun is 

geweest. Het is van de 19e-eeuwse dichter 

W.E. Henley, het heet Invictus, en eindigt 

met de regels: ” I am the master of my 

fate, I am the captain of my soul: ik be- 

paal mijn lot, ik ben de kapitein van mijn ziel”. 

Ze zegt: ”Als je de kapitein van je ziel wil worden zul je je leven moe- 

ten onderwerpen aan zelfonderzoek en dan heb je iemand nodig die in 

vertrouwen meeluistert, spiegelt en je confronteert met dat wat je zelf 

niet ziet.” Met haar verhaal heeft ze laten zien dat zij zo iemand is. In 

geestelijk verzorger Jodie Ras heeft het Humanistisch Verbond een be- 

vlogen ambassadeur. 

Agnes Coomans 

  

 

 

  



  

ADRESSEN 

AFDELINGSBESTUUR MIDDEN- EN ZUID-TWENTE 

voorzitter: vacature  

secretaris Hédwig Berkel 

Holskottelanden 5, 7542 KN Enschede (053) 476 46 95  

h.berkel@ziggo.nl 

penningmeester en waarnemend voorzitter Norbert de Beer 

Holskottelanden 2, 7542 KN Enschede (053) 851 05 32 

nadebeer@home.nl 

lid Christien van Beek 

Reviusstraat 68, 7552 GL Hengelo (074) 250 91 70 

christinavanbeek@gmail.com 

lid Annelies Futselaar 

Kokkelmanlanden 37, 7542 JC Enschede (06) 33 73 38 

anneliesfutselaar@telfort.nl 

LEDENADMINISTRATIE  

Peter Smit 

Primulastraat 23 7531 GZ Enschede  (06) 50 64 57 60 

peter-reini@kpnmail.nl 

HV BERICHTEN, REMINDERS EN HV-WEBSITE  

Norbert de Beer 

Holskottelanden 2, 7542 KN Enschede (053) 851 05 32 

nadebeer@home.nl 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Margriet Meijling  (053) 538 34 85 margriet@margrietmeijling.nl    

Agnes Coomans   (074) 852 85 59 

Marlien Nijhuis    (053) 476 31 16 

Jan Meinsma         (053) 433 54 68 

Truus van den Broek (053) 478 03 37 

De commissie bemiddelt ook voor vervoer naar de activiteiten. 
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ADRESSEN vervolg 
 
HUMANISTISCH VERBOND www.humanistischverbond.nl 

Rekeningnummer afdeling: NL47 TRIO 0198 3756 38 t.n.v. 

Humanistisch Verbond te Enschede 

 

LEDENBEZOEK 

Anny Raanhuis, Weth. Bloemenstr. 25, 7491 GG Delden  

(06) 17 39 94 22 

Peter Smit, Primulastraat 23, 7531 GZ Enschede 

(06) 506 457 60 

 

CONTACTADRES HAAKSBERGEN 

Gerard Bouwhuis 

H. v.d. Haarstraat 19, 7482 ZR Haaksbergen, (053) 572 32 23 

 

HUMANISTISCH  VORMINGSONDERWIJS 

www.hvo.nl (030) 285 68 56 

 

PROFESSIONELE GEESTELIJKE VERZORGING 

Sabine Pikkemaat Spikkemaat@triviummeulenbeltzorg.nl  

06-23609723 

Marloes Reidsma-Arends m.arends@levensmijlen.nl 

  

HUMANISTISCHE UITVAART BEGELEIDING 

www.humanistischeuitvaart.nl door vrijwilligers 

(0900) 330 20 20 / (0900) 900 50 30  

 

RELATIEVIERINGEN 

http://www.humanistischverbond.nl/humanistische-relatieviering 

 

ONGELOFELIJK! HUMANISME, een half uur Humanisme 

Het wekelijks radioprogramma van het HV in Overijssel op 

zondagavond van 22.30 - 23.00 uur via Radio Oost FM 89.4 en via de 

kabel. 

Zie voor uitzending gemist: 

https://www.rtvoost.nl/radio/programma/834/Ongeloofelijk-

Humanisme-in-Overijssel/gemist 

http://www.hvo.nl/
mailto:Spikkemaat@triviummeulenbeltzorg.nl
mailto:m.arends@levensmijlen.nl
http://www.humanistischeuitvaart.nl/
http://www.humanistischverbond.nl/humanistische-relatieviering

