
 

Nieuwsbrief maart 2022 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

In deze nieuwsbrief kondigen we onze activiteiten aan voor de komende maanden. Weer een 

volle agenda met veel en gevarieerde activiteiten. Hopelijk voor ieder wat wils. Bijvoorbeeld 

de komende klimaatcursus, informatie daarover is een paar dagen geleden al verstuurd. Als je 

betrokken bent bij het klimaat en milieu en je er meer over wilt weten dan is deze cursus 

misschien iets jou. Of heb je ook behoefte om eens terug te kijken naar de coronaperiode, wat 

betekende die voor je....   Lees hieronder verder. 

 

We beginnen met een terugblik op de laatste activiteiten.    

 

Bericht van de voorzitter.                                            

 

'Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is' 

  

Een uitspraak van K. Schipper die ik quote uit het nieuwe boek van Bas vd Sijde e.a. “Hoezo 

humanisme”. Die uitspraak acht ik zeer van toepassing op mezelf en humanisten. Ik kan alle 

kanten bekijken, heel genuanceerd twijfelen. Maar nu kies ik kant: voor medemenselijkheid, voor 

die dappere Oekraïners, voor alle mensen die helpen en blijven staan voor vrijheid. 

Tegen een engerd die denkt dat hij machtiger kan worden ten koste van heel veel. En ik wil wat 

doen. Dus ik stem opnieuw voor medemenselijkheid, biedt een kamer aan, ga de straat op voor 

een stem voorbij je eigen belang. Maar ik blijf me onmachtig voelen. 

Die onmacht die ik voel kwam ook bij een aantal van jullie naar voren. Samen met Bas bereiden 

we daarom een aantal sessies voor om hierover met elkaar te praten. We spreken met elkaar 

over de onmacht die we misschien voelden tijdens Corona en nu opnieuw met Oekraïne en 

spreken over onze wensen voor de toekomst. Belangrijk om bij stil te staan!   

Daarnaast vieren we het lentefeest in villa TrösT met een mooi ritueel en een gezellige high tea. 

En is er poëzie. Ik hoop jullie snel bij een van de activiteiten te zien.       Marian  

 

Een terugblik 

Praethuys over Zinvolle zorg werd heel goed bezocht. Nico van der Leer gaf een boeiende 

presentatie over zijn onderzoek en bevindingen. Er is ook echt een samenhang zei hij tussen zin 

en zorg. Hij vertelde over professionele nabijheid en over het 'handgesprek'. 

Verbinding, nuttig voelen, meedoen, zijn onderwerpen die als heel belangrijk uit het onderzoek 

naar voren komen. 



 

De Algemene ledenvergadering werd goed bezocht. Het jaarverslag is op de website 

geplaatst. 

 

  

 
  
 

 

  

Na de vergadering presenteerde Bas van der Sijde 

zijn boek 'Hoezo Humanisme' en overhandigde 

het aan onze voorzitter Marian Pater. Medeschrijver 

Mark Bos kon helaas niet aanwezig zijn. 

 

Bas memoreerde dat het boekje inmiddels een 

aantal updates heeft ondergaan, zijn eerste uitgave 

dateert uit 2005. Het is steeds verder ontwikkeld tot 

dit mooie exemplaar. 

Aan de hand van 7 perspectieven schetste hij de 

veelzijdigheid van het humanisme. 

Tot slot kregen alle aanwezigen een exemplaar. 

 

Actie naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezing. 

Op 11 maart is een aantal mensen de straat op 

gegaan om aandacht te vragen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Met de campagne zeggen we niet op wie je moet 

stemmen. Wel willen we zoveel mogelijk mensen 

meegeven dat je kunt stemmen op iets groters dat 

voorbij gaat aan individuele voordelen en 

persoonlijke belangen. De samenleving kan wel wat 

meer vrijheid, gelijkheid en solidariteit 

gebruiken. Stem voor de gemeente waarin je wil 

leven. 

             

      

 

De geplande activiteiten voor de komende maanden: 

 

  

 

Praethuys  
 

Dit vindt plaats in een huiskamer of op een andere locatie. 

Er worden actuele, maatschappelijke onderwerpen 

besproken. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Aanmelden is gewenst en kom niet bij verkoudheid of 

ziekteverschijnselen! 

 

 

 

  



 

Datum: Woensdag 23 maart 2022 

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 u) 

Thema: Vrijheid  

Gerard Wamelink verzorgt een inleiding over de Britse politicoloog en filosoof Isaiah Berlin die het 

vrijheidsbegrip negatieve- en positieve vrijheid introduceerde. 

Daarna gaan we daarover met elkaar in gesprek. 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Prinsemarij, Nassauweg 4, 3314 JR Dordrecht. 

Ongeveer 10 min lopen vanaf NS station Dordrecht centrum. 

 

Aanmelden: Dit is noodzakelijk en kan tot 22 maart via deze link  of telefoon 078 8804484 

 

En daarna: 

Hoe ben je de Corona-periode doorgekomen? 

Van een paar mensen ontvingen we de wens om eens terug te kijken op de Coronaperiode die 

voor het grootste deel nu achter ons ligt. 

Wat had dat voor een invloed, wat miste je zeer en wat heb je misschien er van geleerd... 

 

De bijeenkomst willen we deze keer graag overdag organiseren, weer eens gezellig in een 

huiskamer. Bovendien hopen we zo ook mensen te bereiken die gewoonlijk niet graag naar de 

avond bijeenkomsten komen. 

 

Datum: Woensdag 6 april 2022 

Tijd:      14.00 uur tot 16.00 uur  

Locatie:  Straussplaats 7, Zwijndrecht  

 

Aanmelden: Dat is gewenst en kan tot 6 april via deze link  of telefoon 078 8804484 

 

En Praethuys daarna: 

Datum: Woensdag 20 april 2022 

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur  (inloop vanaf 19.30 u) 

Thema: Filosofie en Humanisme in de gevangenis 

Een inkijkje door vrijwilligers die deze cursus aan de gedetineerden geven. 

Locatie:  Straussplaats 7, Zwijndrecht (Huiskamer) 

Kan filosofie helpen als je in de gevangenis zit? 

Gedurende enkele jaren geven vrijwilligers van HV Drechtsteden wekelijks lessen in Filosofie en 

Humanisme bij gedetineerden in de gevangenis in  Dordrecht. (Vanwege Corona is dit even 

stilgelegd) In deze bijeenkomst vertellen zij erover en laten de aanwezigen vooral actief 

deelnemen aan een les zoals dat ook met de gedetineerden gaat. 

Aanmelden: Dat is gewenst en kan tot 19 april via deze link  of telefoon 078 8804484 

Festen een bijzondere mix van cabaret en toneel 

Grote, glorieuze cast speelt wereldberoemd familiestuk 

Festen is een Nederlands toneelstuk door Peter Heerschop, gebaseerd op de gelijknamige film 

van Thomas Vinterberg. waar de oudste zoon Christiaan gruwelijke familiegeheimen onthult 

tijdens de groots gevierde verjaardag van zijn vader, Helge Kliingelfeldt. In eerste instantie wil 

niemand daar iets van horen en doorgaan met de verjaardag, totdat echter de feestelijke avond 

plotseling verandert in een slagveld. 
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Heb je zin om samen met een aantal mensen er heen te gaan (eigen kosten) laat het even 

weten dan kunnen we misschien iets afspreken. 

Datum: Vrijdag 1 april 2022 

Tijd:      20.15 uur tot 22.00 uur  

Locatie:  Kunstmin, grote zaal, Dordrecht 

  

 

Wandelen: 

We gaan door met onze wandelinitiatieven.  

Ideeën blijven van harte welkom, laat het ons weten! 

Hieronder enkele ideeën, lijkt het je wat, neem dan contact op! 

                                                                        

In Zwijndrecht 

Jannie vd Heijkant neemt je mee voor een wandeling van ongeveer anderhalf uur naar het 

Arboretum en Develbos. In overleg worden dag en tijd bepaald.  

Reacties graag via: 

Email: hv.drechtsteden@ziggo.nl  of telefoon 078 8804484 

 

In Dordrecht 

Een mooie wandeling door een deel van Dordrecht. In overleg worden dag en tijd bepaald.  

Reacties graag via: 

Email: hv.drechtsteden@ziggo.nl  of telefoon 078 8804484 

 

In Gorinchem 

Onder leiding van Gerard Wamelink wandelen door Gorinchem. In overleg worden dag en tijd 

bepaald.  

Reacties graag via: 

Email:  hv.drechtsteden@ziggo.nl  of telefoon 0184 642512 

 

Vooruitblik 

Hou zaterdag 7 mei vrij voor het Lentefeest! later meer. 

Stil de Tijd zondag 15 mei en 16 oktober 
 

Meer over wandelen: 

In de regio zijn diverse wandelinitiatieven waarbij je kan aansluiten, bijvoorbeeld 'Wandelen in 

Verbondenheid'.  Voor meer info: https://www.wandeleninverbondenheid.nl/  



 

 

Vind je het leuk om bij regen onder 

een HV dakje te lopen.....ze zijn nu te 

koop. Opvouwbare Eco paraplu, 

donkerblauw met HV logo in tekst en 

met happyman. Voor de prijs van 7,50 

euro heb je hem al. Voor niet-leden 10 

euro. 

 

Neem contact op met een van de 

bestuursleden en dan komt die naar je 

toe. 

 

Vind je het leuk om bij regen onder 

een HV dakje te lopen.....ze zijn nu te 

koop. Opvouwbare Eco paraplu, 

donkerblauw met HV logo in tekst en 

met happyman. Voor de prijs van 7,50 

euro heb je hem al. Voor niet-leden 10 

euro. 

 

Neem contact op met een van de 

bestuursleden en dan komt die naar je 

toe. 

 

 

Gedicht van Joke Herrewijn-de Vries 

  

Narcissen kleuren nu de berm, 

Zo nodig nu, dat heldre geel 

Die lentekleur betekent altijd veel 

De komst van vogels, in een zwerm! 

  

Hopelijk van vrede voor ons allen 

De wereld brandt nu wel heel hard 

We zien de mensen in hun smart 

We zien de bommen toch weer vallen 

  

Wie heeft die hele heldere geest 

Om daar een einde aan te maken 

Om deze harde noot te kraken 

Wie bezorgt ons dat wereldfeest? 

 

  

 
 

Rubriek 'Aan het Woord'  
 



 

Centrum voor Levensvragen.        In gesprek over levensvragen 

Zorgen of een ingrijpende gebeurtenis, angst, verdriet, rouw of eenzaamheid; soms krijg je in je 

leven te maken met opgaven of gebeurtenissen die een grote invloed op je leven hebben. Vragen 

die tot dan toe niet zo bewust speelden, kunnen dan opeens veel belangrijker worden. 

 

Heeft u  behoefte aan een gesprek over dergelijke vragen en kunt u daarvoor niet terecht bij 

mensen in uw directe omgeving?  De  consulenten van het Centrum Levensvragen komen graag 

bij u thuis om met u in gesprek te gaan. U kunt dan contact opnemen met onze coördinator 

Johanna Kleingeld. U kunt dit doen door te bellen met (078) 203 23 45 – dit nummer is dagelijks 

bereikbaar van 8.00 – 18.00 uur – of door een contactformulier in te vullen op de website 

 

De consulent is opgeleid om ondersteuning te bieden bij al die vragen waar niet zo-maar een 

antwoord op is te geven. Hij of zij biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar geeft u meer 

inzicht in uw vragen en hoe u verder kunt met die vragen. 

 

Naar de website: werkwijze - Centrum Levensvragen (centrum-levensvragen.nl) 

 

 

Op onze Facebook pagina zijn onze activiteiten ook te vinden en geven we tips voor andere mogelijk 
interessante zaken. Te raadplegen via HV Drechtsteden: 
Door onze berichten te delen en te liken help je onze activiteiten een bredere bekendheid te 
geven!                                                

 

 

Bestuur van het Humanistisch Verbond afd. Drechtsteden e.o. : 

Voorzitter:                      Marian Pater T  06 23942795 

Secretaris:                     Jannie van den Heijkant  T  078 8804484 

Penningmeester:           Jan Baan 

Bestuursleden:              Joke Herrewijn, Gerard Wamelink, Aziz  El Manouzi  

Algemeen e-mail adres is: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl 

De website: http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/drechtsteden 
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