
 

  Nieuwsbrief oktober 2022 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

In deze nieuwsbrief kondigen we onze activiteiten aan voor de komende maanden tot aan het einde 

van dit jaar. Naast onze eigen inspirerende activiteiten hebben we ook enkele mooie regio tips! 

Lees hieronder verder over het programma. 

 

Eerst een korte terugblik waarbij we o.a. terugkijken op een geslaagde Regiodag.   

 

Bericht van de voorzitter.                                            

Wat een fijne nazomer hebben we. Onze woensdagochtendbijeenkomsten zijn tot 

nu toe steeds buiten geweest in een stralende zon. Heerlijk! Hoogtepunt voor mij 

afgelopen maand, was de regiobijeenkomst over Ecohumanisme.  Ignace Schops 

van de club van Rome, Jan Terlouw, Bobbi (de achternaam mochten we niet 

weten) van Extinction Rebellion en anderen hebben geïnspireerd tot actie. "De 

tijd van onderzoek en rapporten schrijven is voorbij. We weten dat de temperatuur met 2 graden gaat 

stijgen, maar elke tiende graad die we daarvan af kunnen halen helpt enorm." Een goed verhaal over 

de uitdagingen waar we voor staan en wat we kunnen doen om de opwarming van de aarde terug te 

brengen. 

En hebben jullie het bericht gelezen over het burgerberaad dat onze minister van Klimaat over dit 

onderwerp gaat organiseren. Heel mooi hoe Bert Blase ons dat heeft uitgelegd. Jullie kennen het van 

me, ik ben positief over de toekomst, ondanks alle uitdagingen. Ik hoop jullie snel bij een van onze 

bijeenkomsten te zien.   Marian 

De film Transcendence 

Met een groep mensen bekeken we de film die gaat over een soort wapenwedloop van technologie en 

kunstmatige intelligentie. Na afloop vond een interessant gesprek plaats over wat deze film bij een ieder 

los maakte, zoals angst voor het onbekende.... en over zelfbewustzijn...kun je dat aantonen bij jezelf...? 

 

De brainstorm over het programma voor het volgende jaar leverde thema's op die uitgewerkt gaan 

worden en in de loop van de komende tijd op het programma zullen komen. Duurzaamheid en 

Ecohumanisme, inrichting van ons landschap, biologische boeren en ook polarisatie en verbinding, en 

mensenrechten werden o.a. genoemd. 

 

Democratie en de inzet van burgerberaden 

Een goed bezochte bijeenkomst waarin Bert Blase met een aantal voorbeelden uit de praktijk aantoonde 

dat burgers op een simpele manier effectief kunnen bijdragen aan de keuzes die moeten worden 

gemaakt.  

Een burgerberaad is een proces waarin burgers de overheid helpen om besluiten te nemen. Het is een 

uitbreiding van de democratie die we kennen. Het burgerberaad vervangt de gekozen politici niet. Wel 

zorgt het ervoor dat gewone mensen ook zeggenschap krijgen over politieke besluiten. 

Een terugblik 



Voorwaarden om een goede participatie mogelijk te maken zijn volgens Bert Blase met name: 

betrokkenheid, gelijkwaardigheid en belanghebbend. 

  

Om samen tot antwoorden op de vraag te komen, gaan de deelnemers van het burgerberaad met elkaar 

in dialoog. Blase zegt dat serieus genomen worden belangrijk is, dan wordt geen gelijk krijgen ook meer 

acceptabel. 

De dag erna is een aantal ook naar de lezing van de klimaatcoalitie gegaan, waar onderzocht werd of 

een burgerberaad in onze regio haalbaar is. 

 

Regio dag over de Waarde van de Aarde 24 september 

    

Een zeer geslaagde dag met bijdragen van Ignace Schops, Marjan Smeulders, Jan Terlouw, Lotte.. van 

het HV en Bobby van Extinction Rebellion. 

‘Alle signalen wijzen op temperatuurstijging groter dan 2 graden, veroorzaakt door de mens. Feit dat we 

geld willen verdienen aan spullen die gekocht moeten worden is deel vd oorzaak. (lamp, gemaakt voor 

beperkte duur). Temperatuurstijging/koorts pak je aan, waarom bij de aarde niet? 

We hebben een globale ideologie nodig en moeten samenwerken. 

Het gaat in het leven om waarden. Die bepalen hoe we omgaan met de natuur....’    

Lees het uitgebreide verslag op onze website.... 

 

De geplande activiteiten voor de komende maanden: 

'KoffieZin' 
 

KoffieZin is de nieuw verkozen naam voor ons initiatief om elkaar wat vaker te ontmoeten, heel 

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

Wil je uitgedaagd worden, dan hebben we een mooie vraag achter de hand uit het boekje 

Gedachtenkracht… 

Na een enthousiast begin op 6 juli, organiseren we elke 1e woensdag van de maand zo’n 

ontmoetings-moment. 

 

  

Datum:  Woensdag 5-10, 2-11, 7-12.  Noteer het in je agenda! 

Tijd:       10.30 - 12.00 uur 

Waar:     Lunchroom Den Witten Haen,  

              Groenmarkt 19 te Dordrecht 

Kosten:   Geen  

Opgeven is gewenst, graag via email:  

drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

 



 
 

 

Praethuys  

Er worden actuele, maatschappelijke onderwerpen 

besproken op wisselende locaties. 

 

Aanmelden is gewenst. 

  

Datum: Woensdag 12 oktober 

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

Thema:  Humanistische samenwerking internationaal 

De internationale organisatie Humanists International is dit jaar precies 70 jaar actief, en is opgericht in 

Nederland. Onlangs zijn ook in Nederland de grondbeginselen formeel gemoderniseerd: de Amsterdam verklaring. 

Wat bindt humanisten internationaal, van Europa tot Afrika, van Azië tot Zuid-Amerika? Wat hebben ze gemeen, 

en wat zijn de verschillen? Een van ambities van het HV is een ‘actieve samenwerkingspartner’ in Nederland en 

Internationaal zijn. Wat kunnen wij doen? Dat zijn van die vragen die we hebben. 

 

Onze gast is Boris van der Ham bestuurslid van Humanists international, vroeger IHEU. 

Boris van der Ham heeft een veelzijdige carrière, hij is o.a. bestuurder van de Gehandicaptenzorg in Nederland, 

was ooit politicus, en is ook acteur en schrijver. Van 2012 tot 2020 was hij ook voorzitter van het Humanistisch 

verbond. 

 

Locatie: Stadsbibliotheek Dordrecht, Groenmarkt 153 te Dordrecht 

Aanmelden: Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

 

EN DAARNA.. 

 

Datum: Woensdag 16 november 

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

Thema:  Voltooid leven 

De heer Hans van Amstel- Jonker van NVVE houdt een korte inleiding en gaat daarna met ons in gesprek. 

Een gesprek over voltooid leven waarbij we vooral de  ethische en filosofische kant willen onderzoeken. Wat 

betekent bijvoorbeeld …‘klaar met leven’  en  ‘uitzichtloosheid van het leven’…..en kun je / mag je dat zelf, alleen 

beslissen….. 

Met ook aandacht voor de wettelijke kaders die nu gelden. 

Locatie: Villa TrösT, Dubbeldamseweg Zuid 183, te Dordrecht 

Aanmelden: Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 
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Stil de Tijd - Zin op Zondag  
 

Thema  Vrijdenken 

Een moment van bezinning. Ontspan van de drukte 

van de dag. Zet de tijd even stil en denk na over je 

dromen en idealen. 

 

Datum:   Zondag 16 oktober 

Tijd:        11.00 uur - 12.15 uur (inloop vanaf 

10.30) 

Locatie:   Auditorium Dordts 

museum,  Museumstraat 38, 3311 XP, Dordrecht 

 

VRIJ DENKEN 

Vrijdenkers zijn mensen die zo onafhankelijk mogelijk proberen te zijn in hun denken. Hoe vrij zijn wij in 

ons denken? Wat beïnvloed ons denken en hoe kun je de vrijheid in je denken vergroten? Is denken 

alleen maar rationeel of spelen gevoelens ook een rol in ons denken? 

 

Gedachten zijn niet gevaarlijk. 

Het nadenken zelf is gevaarlijk. 

Maar niet nadenken is nog gevaarlijker! 

(Hannah Arendt) 

 

Miriam van Reijen is filosoof en docent Praktische Filosofie en schrijver. Ze staat bekend als kenner van Spinoza en 

van de stoïcijnse filosofie en schreef meerdere boeken over de relatie tussen het ervaren van bepaalde gevoelens en 

de lichamelijke reacties die hierbij optreden. 

We hebben Miriam gevraagd hoe we vrijer kunnen denken en hoe we ons denken kunnen verbeteren. 

Na een korte inleiding zal Bas van der Sijde, humanistisch geestelijk begeleider, met haar in gesprek gaan. 

 

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

op de proef wordt gesteld.  

 

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 14 oktober via deze link of tel.nr. 078 8804484. 

Er zijn geen kosten aan verbonden (vrijwillige bijdrage) 

 

Museum Rijswijk   Tip! 
 

De papier biënnale is een internationale tentoonstelling 

van hedendaagse beeldende kunst waarin papier de 

hoofdrol spelt. Tegelijkertijd ligt de nadruk op de 

beeldende en de inhoudelijke kwaliteit van de werken. 

 

Het thema van deze editie is Transition. We leven in 

een tijd die om verandering vraagt. Tegelijkertijd 

neemt de weerstand in de maatschappij toe. Er hangt 

verandering in de lucht, maar we weten nog niet welke 

kant het op gaat…… 

Aan 20 geselecteerde kunstenaars is gevraagd vanuit 

hun eigen invalshoek hierop te reflecteren.. 

De tentoonstelling duurt t/m 13 november 2022. 

Museum Rijswijk is, op twee kelderruimtes na, geheel 

rolstoeltoegankelijk. 
 

 

OPENINGSTIJDEN 

Dinsdag t/m zondag: 11.00 - 

17.00 uur 
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Een aantal mensen is van plan dit museum te bezoeken op woensdagmiddag 26 oktober. Zin in een 

gezamenlijke bezoek en ontmoeting daar? Laat het dan even weten dan kunnen we kijken of er iets 

gezamenlijks te regelen is. 

Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

 

 

Graag nodigen we je uit voor onze jaarlijkse midwintermaaltijd (stamppotbuffet) met of zonder vlees! 

 

We vragen een bijdrage van 10 euro per persoon. 

Laat je even weten of je mee doet?  

Neem gerust iemand mee!   

 

Aanmelden: Graag via deze link  of telefoon 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 en opgeven via de site:  https://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-

kennismaken-met-humanisme-dordrecht/ 

 

 

Midwintermaaltijd 

 

Datum: Donderdag 15 december  

Tijd: 17.30 uur - 20.00 uur 

Locatie: Van Karnebeekstraat 2 (hoek Abraham 

Kuyperweg) te Dordrecht 

 

VACATURE bestuurslid / penningmeester 

Vanwege privé omstandigheden heeft Jan Baan aangegeven zijn penningmeesterschap en daarmee zijn 

bestuurslidmaatschap, te willen neerleggen. 

Het bestuur van het Humanistisch verbond Drechtsteden zoekt daarom een nieuwe penningmeester. 

Heb je interesse of wil je meer informatie stuur een bericht  naar 

emailadres: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl 
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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 overleg worden dag en tijd bepaald.  

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. Reacties graag via: 

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

Vooruitblik 

HV Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2023 

  

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.  

 

 

  

Rubriek 'Aan het Woord'  
De klimaat cursus in de Drechtsteden is bijna afgelopen. Heb je deze gemist dan is er misschien een 
nieuwe kans voor je in Breda. Lees hieronder verder.  

               

https://www.wandeleninverbondenheid.nl/


 

 

Kap de 123 bomen in het Weizigtpark Dordrecht niet! 

Meer informatie en tekenen van de petitie: 

https://weizigtpark.petities.nl/ 

Studiedag Spinoza 

In het kader van de Haagse Spinozamaand (de maand oktober), organiseert HV Haaglanden een 

Studiedag met een inleiding van Maarten van Buuren over het belang van Spinoza voor actuele 

vraagstukken. 

Datum en tijd: 14 oktober 2022 10:00 – 17:00         Meer informatie:  

https://www.humanistischverbond.nl/agenda/spinoza-en-de-humanisten-spinozamaand/ 

 

Gedicht van Joke Herrewijn-de Vries 
  

We hebben het over de energie 

Dat is wel bedreigend heus 

Minder stroom is nu de leus 

Dat lukt niet zo maar een, twee, drie 

  

Nu niet in dat grote bad 

Even douchen, maar wel ijs, ijskoud 

Ook al ben je redelijk oud 

Zo koud hebben we ’t nooit gehad 

  

De bussen weer met een paard ervoor 

Ja je komt toch waar je wil 

Nee, val nou niet geschrokken stil 

Het leven gaat gewoon toch door!! 

  

Een rij voor de vaccinatie 

Een rij voor de zorg 

Een rij voor de KLM 

Een rij voor je koffer later terug 

Een rij voor een vluchteling… 

 

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


 

 

Landelijk nieuws  

Hoe kunnen we elkaar helpen in deze financieel moeilijke tijd? 

Het leven is duur geworden, voor sommigen zelfs onbetaalbaar. Hoe kunnen we elkaar helpen? U kunt uw 

lidmaatschap op pauze zetten, of juist een donatie doen om het wegvallende lidmaatschap van een ander lid op 

te vangen. Zo kunnen we omzien naar elkaar. 

  

We willen er voor u zijn. Heeft u het financieel moeilijk? Dan bieden wijde mogelijkheid om het komende half jaar 

uw lidmaatschap op pauze te zetten. 

Zo kunt u ons blijven steunen, maar wordt u niet financieel geraakt. Uw lidmaatschapsgeld wordt pas weer vanaf 

1 april 2023 afgeschreven. Bij een jaarlidmaatschap dat al is betaald, wordt uw lidmaatschap van 2022 verlengd 

tot 1 juli 2023.     Meer info: 

Hoe kunnen we elkaar helpen in deze financieel moeilijke tijd? - Humanistisch Verbond 

 

Ledendag 26 november 

Meer informatie en aanmelden: 

Ledendag 26 november - Humanistisch Verbond                              

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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