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Kort nieuws en oproepjes

Bijzondere ledenvergadering
Op 21 juni hebben we een korte bijzondere ledenvergadering om een nieuw bestuurslid te 
installeren. Brechtje Hallo komt het bestuur versterken. Wij zijn blij dat we weer een vrouw mogen 
verwelkomen in het bestuur en wensen Brechtje alvast heel veel succes.

Oproep leeskring
Een van onze nieuwe leden heeft een goed idee voor een humanistische leesgroep. Wij vermelden 
hier zijn oproep in zijn eigen woorden:

Geen knellend humanistisch keurslijf, maar een divers samengestelde groep
enthousiaste lezers die bijv. een keer per 6 weken ten huize van een van de
leden bijeen komt om een boek te bespreken. De ene keer fictie, de andere
keer non-fictie. De groep bepaalt per keer wat er gelezen wordt. 
Degene die een boek heeft ingebracht bereidt op eigen manier een korte
inleiding voor, waarna de groep over het boek in gesprek gaat. Dat mag breed
uitwaaieren en dat leidt zo leert de praktijk vaak tot boeiende discussies.
De vraag naar eventuele humanistische aansluitingspunten (of juist niet)
vormt dan vaak een hanteerbare prikkel. 

Interesse in deze leesgroep? Meldt u zich dan via hvzwolle@gmail.com Bij voldoende 
aanmeldingen start de club na de zomer.

Facebook: live chat
Op 21 juni houden we in het kader van Wereldhumanismedag een live chat op onze 
FaceBookpagina. U kunt dan al uw vragen stellen aan het bestuur. Of gewoon even de groeten 
doen. Ook niet-leden kunnen chatten, juist voor hen kan het interessant zijn vragen te stellen, dus 
zeg het voort. Tijdstip volgt nog (op FaceBook).

Geld voor geestelijke verzorging
Wist u dat er sinds dit jaar een regeling is voor geestelijke verzorging in de eerste lijn? Ook 
humanistisch geestelijke verzorging kan in specifieke gevallen worden vergoed door deze regeling. 
Via bijgevoegde link kunt u kijken op de site van Agora, een netwerkorganisatie voor palliatieve 



zorg. Zij hebben een aantal factsheets waarop te lezen valt wanneer en hoe een geestelijk verzorger 
kan worden ingeschakeld. Een mooie ontwikkeling om meer geestelijke verzorging in de eerste lijn 
te kunnen inzetten. 

https://www.agora.nl/wegwijzer/geestelijk-verzorgers-inschakelen-bij-jou-in-de-buurt 

https://www.agora.nl/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?
portalid=0&moduleid=520&articleid=617&documentid=171 

Jongeren in Olst 
Vier Zwolse en 1 Deventerse jonge humanist zijn afgelopen zondag in Olst samengekomen voor
een themadag Ecologische Voetafdruk. Het was een zeer inspirerende dag met een rondleiding bij
de aardewoningen en een miniworkshop ecohumanisme van Sylvia Benschop. 

Mochten we u niet zien of met u chatten op 21 juni, dan wensen we u al vast een fijne zomer toe en 
zien we u graag in september weer terug. 

Met vriendelijke humanistische groet,

Bas, Gertjan, Rob
Bestuur van afdeling Zwolle en omstreken van het Humanistisch Verbond
Meer weten? Vaker humanistisch nieuws? Volg ons: Website, Facebook, Twitter 


