
 

  Nieuwsbrief december 2022 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. We beginnen met een toost op het nieuwe 

jaar....En we gaan door met de koffieochtenden KoffieZin. Ook de aankondiging van onze jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering.  En nog meer..... Lees hieronder verder over het programma. 

Na eerst een korte terugblik   

 

Bericht van de voorzitter.                                            

Eindelijk weer vrieskou, misschien dat de muggen die ons teisteren, omdat we 

nu eenmaal veel water om ons heen hebben, dan een tijdje wegblijven. Precies 

deze week stond ik met onze zoon op een marktje om zijn waren aan de man te 

brengen. Wat hebben we het koud gehad! 

Onze midwintermaaltijd in de Crabbehoeve voelde warm en gezellig. Met elkaar 

hebben we lekker gegeten, gepraat en gelachen. Voor het eerst boden we actief vegetarisch eten aan. 

En dat is goed bevallen. 

We hebben het programma voor volgend jaar behoorlijk rond. Hieronder zien jullie wat voorbeelden. 

In januari starten we met een gesprek over Ecohumanisme. We kijken vanuit het HV en onze waarden 

maar ook vanuit onze eigen praktijk naar het klimaatprobleem. Het onderwerp is zo veelomvattend 

dat we er vast nog een paar keer op terug komen. 7 Januari is er gelegenheid voor een 

Nieuwjaarswens, deze keer bij Den Witte Haen. Ik hoop jullie daar te zien. Fijne dagen allemaal! 

Marian 

 

Een terugblik 

Stil de Tijd stond in het teken van Vrij denken. Miriam van Reijen, filosoof, schrijver, haalde Spinoza aan als 

een echte vrijdenker. Vrij denken gaat over zo zuiver mogelijk denken, geen dwingende gedachten. We 

kregen van haar een schema met emoties en de daarbij behorende 'veroorzakende gedachtes'.  

 

Boris van der Ham hield een boeiend betoog over wat er allemaal omgaat bij de Humanistische 

internationale  samenwerking. Hij sprak over verticale (regering o.a.) en horizontale  (onder elkaar, 

familie..) rechten van de mens. Hij ziet het als een soort morele plicht om lid te zijn van een organisatie of 

vereniging om zo te oefenen met een mini democratie.. Zo kun je goede kritische burgers worden aldus 

Boris. 

 

Spreker Hans van Amstel-Jonker van NVVE begeleidde een mooie bespreking over voltooid leven. Het werd 

een positief gesprek waarbij veel vragen werden gesteld en gedachtes werden uitgewisseld. Een van de 

aanwezigen vroeg waarom er geen mooi HV ritueel is om het einde van het leven 'te vieren'. Dit idee wordt 

opgepakt en gaat uitgewerkt worden! 

Midwintermaaltijd kon dit jaar weer met een maaltijdbuffet, en er was veel belangstelling voor. In een 

gezellige sfeer genoten we van o.a. een heerlijke stamppot en een kruidige pompoenstoof.  



     

De geplande activiteiten voor de komende maanden: 

 

Nieuwjaarsreceptie  
Graag willen we het glas met je heffen en vooruit kijken naar het nieuwe jaar. 
 

  

 

 

Datum: Zaterdag 7 januari 2023 

Tijd: 15.00 - 17.00 uur 

Locatie: Den Witten Haen, Groenmarkt 19b  te 

Dordrecht. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Aanmelden graag hier. Of tel. 078 8804484 
 

  

 

    

   

 

Poëziemiddag  
Samen met Culturele broedplaats DOOR organiseren we een middag vol Poëzie in de Week van de Poëzie.  

Het thema van die week is vriendschap. Bekende Dordtse dichters dragen voor uit eigen werk.  

Er is een open podium voor mensen die ook iets willen voordragen. Geef je op via de email.        

                                                                                                                                              

'KoffieZin' 
Ook in het nieuwe jaar gaan we door met elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.  

Heel informeel zonder dat er persé een thema besproken moet worden.  

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

Elke 1e woensdag van de maand zo’n ontmoetings-moment. 

 

  

 

Datum:  Woensdag  Eerste half jaar: 4-1, 1-2, 1-3, 5-4, 3-5, 7-6  Noteer het 

in je agenda! 

Tijd:       10.00 - 11.30 uur  

Waar:     Lunchroom Den Witten Haen,  

              Groenmarkt 19b te Dordrecht 

Kosten:   Geen  

Opgeven is gewenst, graag via 

email:  drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl  

          of telefoon 078 8804484 

 

mailto:drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl?subject=Aanmelden%20voor%20Nieuwjaarsreceptie%20&body=Ik%20meld%20me%20aan%20voor%20de%20nieuwjaarsreceptie%20zaterdag%207%20januari%20%20van%2015.00%20-%2017.00%20uur.%0A%0ANaam%3A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%0ABinnen%20een%20paar%20dagen%20ontvang%20je%20een%20bevestiging.
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Praethuys  

Er worden actuele, maatschappelijke onderwerpen 

besproken op wisselende locaties. 

 

Aanmelden is gewenst. 

  

Datum:  Zondag 29 januari 

Tijd:       13.30 - 16.30 uur  

Waar:     De Munt 5, te Dordrecht 

Kosten:   Geen  

Opgeven:  Graag via email:  

drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 

078 8804484 

 

          

Datum: Dinsdag! 17 januari 

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

Thema: Ecohumanisme ziet de mens als onderdeel vd natuur. 

Een prikkelende inleiding met veel stof tot een verdiepend gesprek door Marco Oostdijk.  

Marco Oostdijk, auteur van het boek ‘Pioniers en bruggenbouwers, tussen humanisme, vrijzinnigheid en 

religie’. 

Locatie: Bezoekerscentrum ’t Weetpunt, Develpad 169, te Zwijndrecht. 

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

EN DAARNA.. 

Datum: Woensdag 15 februari 

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

Thema:  Een filosofisch gesprek over een zoektocht naar geluk, bezien door Rousseau en Epicurus.  

Aan de hand van hoofdstuk 1 uit het boek  'Geluk en Wijsheid' voor beginners van Jos Kessels, wordt de 

zoektocht onder de loep genomen. Ook wordt bekeken hoe dat zit bij ieder persoonlijk. Een inleiding 

wordt verzorgd door Gerard en Jannie.  

Locatie: Huiskamer, Straussplaats 7, 3335 AX te Zwijndrecht 

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

Na aanmelden ontvang je de tekst van het betreffende hoofdstuk ter voorbereiding. 

 

EN VERDER: 

Datum: Woensdag 15 maart 

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

Thema:  Leap Manifest van Naomie Klein.  

Naomi Klein, Canadees journaliste, publiciste en activiste, is bekend door haar uitgebreide studies, zoals 

No time, Verander nu, voor het klimaat alles verandert en door De shockdoctrine, de opkomst van het 

rampenkapitalisme. 

Na de verkiezing van Trump in 2016 schrijft zij No is not enough, defeating the New Shock Politics. Zij 

bespreekt hierin de factoren die geleid hebben tot de opkomst van Trump. Het boek eindigt met het Leap 

Manifesto. Een positief politiek plan gericht op verzet, rechtvaardigheid hoop en liefde. 

Een belangrijke vraag is wat we van de inhoud van dit plan kunnen leren voor de Nederlandse situatie. 

Peter Bot verzorgt een presentatie en neemt ons mee in de materie. 

Locatie: Huiskamer, Kaartenmaker 12, te Zwijndrecht 

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

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Humanistisch Verbond Drechtsteden. 

Datum: Woensdag 1 maart  

Tijd:     19.00 - 20.00 uur.  De vergadering is toegankelijk voor leden.  

            20.15 - 21.30 uur   In het kader van de aanstaande Provinciale Staten- en 

waterschapsverkiezingen wordt het thema Waterschap besproken. Gastspreker Anne Mollema is 

fractievoorzitter van 'Water Natuurlijk'. Waar gaat het waterschap wel en waar niet over. Welke 

uitdagingen liggen er? Klimaat en biodiversiteitscrisis liggen voor de hand, maar ook het leveren van een 

bijdrage aan de energietransitie en aan verrijking van ons landschap.  

 

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

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

Na aanmelden ontvang je de vergaderstukken. 

 

  

VACATURE bestuurslid 

We hebben ruimte in het bestuur voor uitbreiding. 

Vind je het leuk om mee te denken, mee te organiseren en actief te zijn in het bestuur?  Stuur een 

berichtje naar emailadres: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl 
  

  
 

 

  

 

 

 

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 

Meer over wandelen: 

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

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

Stil de Tijd 2 april in 't Pand te Gorinchem! 

  

Gedicht van Joke Herrewijn-de Vries 
  

Een prepper, wat is dat nou? 

Iemand, die is voorbereid 

Op alles, wat gebeurt in de tijd 

Een bom. Te veel water, te veel kou. 

  

Een radio op batterijen 

Een zaklamp en en E H B O 

Lucifers, en waxinelicht, dat helpt zo 

Dekens, die hoef je niet zelf te breien. 

  

’t Belangrijkste: een felle fluit 

En wat te eten voor enkele dagen 

Zo kan je best een ramp verdragen! 

En kom je er weer prima uit!  
 

  
 

 

 

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) 

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 wij de 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 

 

https://centrum-levensvragen.nl/werkwijze/
https://www.humanistischverbond.nl/elkaarhelpen/?utm_source=Hele+lijst&utm_campaign=3a5cba04d9-EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_20_01_32_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_1a76e6d85f-3a5cba04d9-70049303


 

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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