
 

  Nieuwsbrief april 2022 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

In deze nieuwsbrief kondigen we onze activiteiten aan voor de komende maanden. We hebben al 

veel aanmeldingen voor het Lentefeest. Ondanks de afschuwelijke oorlog die gaande is willen we 

toch even stil staan dat wij weer activiteiten kunnen organiseren en mensen ontmoeten. 

Een aantal activiteiten staat in het teken van empathie, het thema van de maand mei. Na Stil de 

Tijd waar op een filosofische manier naar empathie wordt gekeken, organiseren we op 18 mei een 

dialoogavond waarbij empathie meer wordt onderzocht op het persoonlijk vlak. Zie voor meer info 

hieronder. Aanmelden voor de klimaatcursus kan nog, zie het bericht wat we 25/4 verstuurden. 

We beginnen dadelijk met een terugblik op de laatste activiteiten.    

 

Bericht van de voorzitter.                                            

 

Wat fijn om jullie weer live te zien de afgelopen maanden. Met wat 

voorzichtigheid bieden we een mooi vol programma in mei en juni. En er is 

voor elk wat wils. Lang hebben we getwijfeld of een feest gepast is nu de 

oorlog in Oekraïne voor velen zoveel ellende brengt. Maar vanuit de gedachte 

dat we hopen op vrijheid ook voor hen, gaan we vieren. Ik zie alle aanmeldingen binnenkomen; 

Jullie hebben er net zoveel zin in als wij! Als alles meezit kunnen we fijn in de tuin van de Witte 

Haen. Samen met Bas bereiden we ook weer een Stil de Tijd voor, deze keer is het thema 

empathie. En wat leuk is om te melden is dat het Hof van Dordrecht ons heeft benaderd om 

gezamenlijk activiteiten te organiseren rondom het thema vrijheid. Het museum gaat eind juni 

open en behandelt vrijheid nu en vroeger. Die locatie is top om iets te organiseren. Tot snel weer 

bij een van de activiteiten! 

Marian 

In het Praethuys over Vrijheid werd de visie van Isaiah Berlin uit de doeken gedaan door Gerard 

Wamelink. Geen gemakkelijke zaak.  

 

In het Praethuys in april werd een inkijkje gegeven hoe de cursus filosofie en humanisme aan 

gedetineerden wordt gegeven. Aan de hand van voorbeelden zoals Aristoteles over vriendschap en 

Erich Fromm over de 'zin van het bestaan' werd ervaren hoe een les verloopt met de gedetineerden. 

Het gaf een mooi inkijkje hoe een dergelijke cursus in de gevangenis gaat. Er was discussie over de 

thema's zoals dat ook kan gaan met de gedetineerden. 

 

 

 

 

Een terugblik 



De terugblik over corona  

 

Op een middag in april keken we met een aantal mensen terug op de 

Coronaperiode.  

Aan de hand van een paar vragen kwamen we tot een persoonlijk gesprek. 

Sommige mensen hadden moeite met alle regels en de lockdown en werden 

erg op zichzelf teruggeworpen en anderen konden er goed mee omgaan. Het 

gaf sommigen ook een bewustzijn dat onze levenswijze in Nederland niet 

vanzelfsprekend is. Op de vraag 'Wat heb je nu nog nodig?" kwamen 

antwoorden als openheid, solidariteit en nuancering. 

 

  

 

De geplande activiteiten voor de komende maanden: 

Lentefeest  

Uitnodiging Lentefeest zaterdag 7 mei  

 

Vieren dat we weer meer vrijheid hebben om dingen met elkaar te 

doen. Dansen om de meiboom. Dat waren gedachten en gevoelens 

die ons tot het organiseren van een Lentefeest brachten.... 

Het wordt een gezellige middag met een High tea waarbij we worden 

verrast door Pauline 't Jong die ons als verhalenverteller gaat 

vermaken. 

Als het goed weer is kunnen we van de mooie tuin gebruik maken en anders zitten we in de 

Tuinkamer. 

 

Doe met ons mee en vier de lente, de vrijheid..... 

Datum:  Zaterdag 7 mei 

Tijd:       14.00 tot ongeveer 16.30 uur 

Waar:     Lunchroom Den Witten Haen, Groenmarkt 19 te Dordrecht 

Kosten:   We vragen een bijdrage van 5 euro voor leden en 7,50 voor niet leden. 

 

Over de High tea: 

"Onze uitgebreide High Tea: Bij ontvangst serveren wij u een kopje 

huisgemaakte soep. Aansluitend wordt de high tea geserveerd. De high tea 

bestaat uit een uitgebreid assortiment zoete en hartige, veelal 

huisgemaakte, lekkernijen. Bij de high tea serveren wij onbeperkt uit ons 

ruime thee assortiment." 

          

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 5 mei via deze link of tel.nr. 078 8804484. 
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De dag van de empathie .... kan niet zonder uw empathie... 

 

                                    

De gehele maand mei staat in het teken van de viering van het 10-jarige jubileum van de                            

Dag van Empathie (3 mei). 

 

De Dag van Empathie is een initiatief van Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) en wordt               

georganiseerd in samenwerking met verschillende partners, waaronder het Nationaal comité                            

4 en 5 mei, AT5, Pakhuis de Zwijger, Tivoli Vredenburg en het Afrika Museum. Het Humanistisch              

Verbond haakt graag aan op dit mooie thema. 

 

 

Stil de Tijd - Zin op Zondag  

 

Empathie 

Empathie is inlevingsvermogen, het vermogen om zich in te leven in de 

situatie en gevoelens van anderen. Kun je empathie ontwikkelen? Hoe 

werkt empathie? Zijn alle mensen even empathisch of zijn we daarin 

selectief? 

 

 Empathisch zijn betekent dat je de wereld 

door de ogen van de ander ziet 

en niet dat je jouw wereld weerspiegeld ziet in hun ogen. 

(Carl Rogers) 

 

Recent verscheen het boek Blijf dicht bij jezelf – En hoe doe je dat dan? van Bert den Boer.                           

Hij is senior adviseur, trainer en coach en staat stil bij het thema empathie. Hij gaat ondermeer in                  

op het verband tussen empathie en zelfreflectie. Bas van der Sijde, humanistisch geestelijk                          

begeleider gaat met hem in gesprek. Samen denken zij na over wat te doen als het                           

inlevingsvermogen tekort schiet. 

Er is muziek van Ed van Dijk. Bas & Ed brengen een verhaal met muzikale omlijsting waarin ons 

inlevingsvermogen op de proef wordt gesteld. 

 

Datum:   Zondag 15 mei  

Tijd:        11.00 uur - 12.15 uur (inloop vanaf 10.30) 

Locatie:   Auditorium Dordts museum,  Museumstraat 38, 3311 XP, Dordrecht 

 

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 13 mei via deze link of tel.nr. 078 8804484. 

 

Iedereen is van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden. 
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Aan tafel voor de Dialoog over empathie 

......wat betekent empathie voor jou.... 

 

Na de Stil de Tijd bijeenkomst op zondag, waarbij empathie onderzocht wordt op een meer                         

filosofische manier, gaan we door met het thema in een dialooggesprek met elkaar waarbij we                           

het persoonlijk kunnen maken. 

Wat houdt een Dialoog in? 

Een dialooggesprek, kun je zeggen, is een ontmoeting tussen mensen in een gesprek bij jou in de                  

buurt. Het maakt verbinding tussen mensen die misschien anders niet zo snel met elkaar aan 

tafel  zitten. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op 

die de onderlinge binding versterken. Het brengt mensen op nieuwe ideeën en gedachten. 

Fijn als je mee wil doen als gespreksdeelnemer aan een dialoogtafel. Per tafel zo’n 6-8 personen                    

en een getrainde gespreksleider begeleidt het gesprek. 

 

ZIN IN… 

EEN GOED GESPREK 

EEN FIJNE ONTMOETING 

GEHOORD EN GEZIEN WORDEN ……… 

 

Meld je dan snel aan, toegang is gratis en voor iedereen toegankelijk. 

Datum: Woensdag 18 mei  

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

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 17 mei via deze link  of telefoon 078 8804484 

 

 

Praethuys  

Er worden actuele, maatschappelijke     

onderwerpen besproken. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Aanmelden is gewenst. 

 

 

 

Datum: Woensdag 15 juni  

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

Thema: Robotisering 

Het wordt een interactieve bijeenkomst waarbij Patrick van Wageningen docent en coach met 

name op het gebied van zingeving en persoonlijk leiderschap, een inleiding verzorgt over 

robotisering, waarbij de ethische kant ook belicht wordt en de deelonderwerpen Transhumanisme 

en kunstmatige intelligentie eveneens worden aangeraakt. We worden uitgedaagd om mee te 

praten. 

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 14 juni via deze link  of telefoon 078 8804484 
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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 

 

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.  

https://www.wandeleninverbondenheid.nl/


 

Vooruitblik 

Datum van Wereldhumanismedag is nog niet bekend. 

Stil de Tijd op zondag ook op 16 oktober 

 

Gedicht van Joke Herrewijn-de Vries 

 
Hoe empathisch is een vlinder 

Hoe empathisch is een bij 

Maken die ons wel eens blij 

Of is dat eigenlijk wat minder? 

  

Het meegevoelen van een mens 

Tonen we vaak heel subtiel 

Het is niet ieders eigen stiel 

Al is dat toch wel ieders wens 

  

Van bijen en vlinders is niets te verwachten 

Daar die uitsluitend naar honing smachten!  
 

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) 

 

 

 

 

 

 

https://centrum-levensvragen.nl/werkwijze/


 

 

Bericht van Nivon e.a.     

 

Op 13, 14 en 15 mei 2022 is het weekend van de biodiversiteit op het eiland van Dordrecht. 

Diverse groene organisaties (waaronder Nivon natuurvriendenhuis De Kleine Rug, IVN en 

stadslandbouwkas De Oude Beer) hebben samen met de gemeente een gevarieerd programma 

samengesteld: https://groenblauwdordrecht.nl/bewoners/weekend-van-de-biodiversiteit/ 

 

 

 

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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