
 

  Nieuwsbrief juni 2022 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

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

Voor de maanden juli en augustus zijn we nog niet helemaal rond met de thema's en sprekers. 

Daarover later meer. 

We doen mee met de landelijk humanistische wandelactie op WereldHumanismedag 21 juni. Lees 

hierover en meld je aan!  

Aanmelden voor Praethuys 15 juni over Robotisering, bezien vanuit een humanistisch perspectief, 

kan nog! 

 

De korte cursus 'kennismaking met Humanisme' van 1 dagdeel was vorig najaar al snel vol. We 

organiseren deze opnieuw dit najaar. 

 

Zie voor meer info bij kopje 'geplande activiteiten....'. 

 

We beginnen dadelijk met een terugblik op een paar mooie activiteiten.    

 

Bericht van de voorzitter.                                            

 

De afgelopen maanden hebben we al weer zoveel gedaan, dat ik bijna vergeten 

ben uit welke periode we komen. 

Een mooi lijstje met activiteiten staat hieronder opgesomd. Jullie hadden er 

ook weer zin in, want de opkomst was groot. 

Naar aanleiding van het lentefeest hebben we gedacht dat elkaar ontmoeten zonder inleiding of 

specifieke activiteit ook fijn kan zijn. Als proef organiseren we daarom een paar keer een ochtend 

hiervoor.  

Verder wil ik jullie laten weten dat Aziz  El Manouzi zijn vertrek als bestuurslid heeft aangekondigd, 

wegens tijdgebrek. Dat vind ik persoonlijk erg jammer, maar als het leven zo vol zit, kan het soms 

niet anders. Inmiddels hebben we Jacques Bonewit bereid gevonden het bestuur te versterken. 

Jacques heeft inmiddels de eerste vergadering bijgewoond en loopt mee totdat hij in de volgende 

ALV formeel benoemd kan worden. Jacques zal zich, voorzover jullie hem nog niet kennen, dan ook 

verder aan jullie voorstellen. Ik ben blij met zijn actieve inbreng, nu al, in het bestuur. Tot snel bij 

een van onze activiteiten.Marian 

Het Lentefeest was een succes. We konden elkaar weer ontmoeten en spreken. We werden 

onderhouden door verhalenverteller Pauline en ondertussen genoten we van een heerlijke High tea 

party... 

 

 

Een terugblik 



       

 

 

Stil de Tijd was erg inspirerend, Bert den Boer sprak over empathie. Hij zei ondermeer dat empathie 

100% erkennen is wat de ander beleeft, voelt. Je hoeft het niet te begrijpen. Het zorgt voor 

verbinding als je echt luistert. Hij liet de aanwezigen nog een luisteroefening doen; als 'ik denken' en 

als 'jij denken'. 

Bas hield de rode draad vast en had een mooie overweging, samen met Ed die voor mooie tekst en 

muziek zorgde. 

   
 

 

De dialoogavond over empathie had een aantal 

deelnemers die verspreid over 2 tafels deelnamen 

aan het gesprek. Aan elke tafel werd de dialoog 

begeleid door een gespreksleider. 
 

 

  

 

 
 

 

Praethuys  

Er worden actuele, maatschappelijke     

onderwerpen besproken. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Aanmelden is gewenst. 

  

De geplande activiteiten voor de komende maanden: 



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 

 

Stadswandeling Dordrecht op WereldHumanismedag 

 

Op 21 juni is het niet alleen de langste dag van het jaar maar is het ook 

WereldHumanismedag! Een dag waarop we stilstaan bij de waarden en idealen van het 

Humanisme. 

  

Onder begeleiding van voormalig stadsgids Irmel Dolman maken we een stadwandeling door 

Dordrecht. We stellen tijdens deze wandeling één van de kernwaarden van het humanisme 

centraal: verbondenheid. 

  

Als mens zijn we zelf verantwoordelijk voor het geven van zin aan het leven maar ook om van 

de wereld een plek te maken waar ruimte is voor mens én natuur. Mens-zijn betekent ook 

verbonden zijn, ingebed, kwetsbaar en afhankelijk van elkaar én de natuur. 

  

Tijdens deze wandeling staan we aan de hand van de omgeving en inspirerende 

(humanistische) teksten samen stil bij de waarde verbondenheid. 

 

 

Datum: Dinsdag 21 juni 

Tijd: start om 19 uur tot ongeveer 21.00 

uur (incluis kopje koffie) 

Plaats: Verzamelen bij de Hema aan 

Bagijnhof 15, Dordrecht 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Maximaal aantal personen is 15. 

  

Informatie en aanmelden via 

deze link  of telefoonnr. 078 8804484 
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'Koffie op Woensdag' 
 

Koffie op Woensdag (voorlopige naam) , een nieuw initiatief. 

Het idee is om de mogelijkheid te bieden om elkaar wat vaker te ontmoeten, heel informeel 

zonder dat er persé een thema besproken moet worden. Ontmoeting staat centraal.   

 

Wie weet een leuke naam voor deze activiteit?? Laat het ons weten! 

 

1e afspraak: 

 

 

 

Datum:  Woensdag 6 juli 

Tijd:       10.30 uur 

Waar:     Lunchroom Den Witten Haen,  

              Groenmarkt 19 te Dordrecht 

Kosten:   Geen  

Opgeven vooraf noodzakelijk: via de link  of 

telefoonnr. 078 8804484 

 

 

Cursus 

Kennismaken met humanisme    

1 dagdeel 

 

 

 

Hoe kan je bijdragen aan meer verbondenheid? Hoe blijf je kritisch én open, ook als 

iemands mening sterk verschilt met de jouwe? Hoe kan je omgaan met tegenstrijdigheden 

tussen je kernwaarden en je leefstijl? Wat geeft het leven zin? 

 

Ontdek in 2,5 uur wat het humanisme kan betekenen voor je (nieuwe) antwoorden. Denkers 

als Erasmus, Arendt en Manschot helpen je hierbij. Je krijgt inzicht in je eigen, praktische 

wijsheid en wat jij belangrijk vindt. 

 

Doe mee op maandag 31 oktober in Dordrecht.  

Voor meer info of opgeven hier of tel.nr 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 zaterdag 24 september en vindt plaats in Rotterdam. Later 

volgt meer info. 

Stil de Tijd op zondag op 16 oktober 

 

Gedicht van Joke Herrewijn-de Vries 

 

Wees lief voor jezelf 

  

en durf onzeker te zijn 

  

Dat stond in het AD 

  

De krant denkt met ons mee 

  

Ik vind het toch een goede tip 

  

en denk erover na 

  

lief en onzeker 

  

eigenlijk een goed onderwerp 

  

daar komen we op terug 

  

wanneer de onzekerheid 

  

niet teveel toeslaat! 

 

 

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/


 

Landelijk nieuws 

                                 

Kom naar de Ledendag vol inspiratie en verbinding 

Op 25 juni houdt het Humanistisch Verbond in Amersfoort een speciale Ledendag. Deze dag 

staat in het teken van ontmoeting en inspiratie, met humanistische workshops en 

gesprekken, en muziek van Maaike Ouboter. Ook vertellen we over onze plannen voor de 

toekomst. Wat gaan we doen en hoe kunt u daarbij betrokken zijn? Lees meer over het 

programma op humanistischverbond.nl/ledendag en meld u aan. Voor degenen die van ver 

komen en die tegen de reiskosten opzien, is er natuurlijk de mogelijkheid om die bij de 

eigen afdeling te declareren.  

  

Stem over de toekomst van het Humanistisch Verbond: Kom naar de Ledendag!  Zie de link 

hieronder.     

Doe meer inspiratie op bij de landelijke site: http://www.humanistischverbond.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, Jacques Bonewit (aspirant lid)  

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

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