


voor zulke gesprekken worden uitgenodigd vinden we zeer positief en we hopen dat dit bij meer 
gemeenten gaan gebeuren. Het zou dan overigens wel mooi zijn als enkele openstaande vacatures 
voor regiocontactpersonen vervuld worden... Zie voor de vacatures: 
https://www.humanistischverbond.nl/regio-oost-afdelingzwolle-vacatures/ 
Een ander voorbeeld van een ‘interlevensbeschouwelijk overleg’ was het gesprek dat Brechtje Hallo
en Bas den Herder hadden met Mariska van Beusichem, de stadspastor van Zwolle. Ze spraken op 
10 oktober met elkaar af in de Grote Kerk en het voornemen is om elkaar vaker op te zoeken.

Werkgroep 4 mei
Elk jaar is er een humanistische vertegenwoordiging in de werkgroep die de 
Gedachtenisbijeenkomst op 4 mei in Zwolle voorbereidt. Brechtje Hallo die nu namens het HV in 
de werkgroep zit zal na de komende 4 mei in 2020 stoppen. Zij is nu hard op zoek naar een 
opvolg(st)er, want het zou erg jammer zijn als na volgend jaar er geen humanistische 
vertegenwoordiging meer zou zijn. Interesse om een keer aan te sluiten bij een bijeenkomst van de 
werkgroep? Laat het weten.

Hoe gaat het met de cursus? Cursus: Mens zijn in de 21e eeuw.
Er zijn nu twee van de vier avonden geweest van de cursus Mens zijn in de 21e eeuw. Meer dan tien
enthousiaste cursisten van verschillende leeftijden uit Zwolle en omgeving hebben al interessante 
gesprekken gehad over verbondenheid en duurzaamheid. De docent zorgt voor de benodige 
theoretische inbedding, maar laat de deelnemers vooral zelf het gesprek voeren. Wij wensen de 
deelnemers nog een prettige tweede helft van de cursus.

Landelijke Algemene Ledenvergadering
In Hilversum wordt op zaterdag 23 november de landelijke Algemene Ledenvergadering gehouden. 
U kunt zich daarvoor opgeven via: https://www.humanistischverbond.nl/ledendag/  De agenda is 
online in te zien. Bij de secretaris van onze afdeling ligt een papieren bundel met alle stukken 
(inzage op afspraak). Wij wensen de leden die naar deze ALV gaan een prettige vergadering. 

Humanistisch Café
Hoe het westen wegkeek bij een gruwelijke genocide
Op woensdagavond 27 november zal Brenda Stoter Boscolo het lot van de Jezidi’s onder onze 
aandacht brengen. Haar boek over dit onderwerp, Het Vergeten Volk, verscheen kort geleden en zij 
kwam al in verschillende media om hierover te vertellen (vanavond in de uitzending van De 
Nieuwe Maan). Stoter Boscolo is een Nederlandse journaliste die vooral over het Midden-Oosten 
schrijft. Haar stukken verschenen in onder meer Al Jazeera, Middle East Eye, Trouw en de Groene 
Amsterdammer. Kom luisteren naar haar lezing in de Stadkamer in Zwolle. Inloop vanaf 19.30 uur. 
Entree 5 euro voor niet-leden, 3 euro voor leden.

Zet ook woensdagavond 18 december vast in uw agenda: dan hebben we het met 
‘familierechercheur’ Els Leijs over haar onderzoek naar DNA en vaderschap en de ethische 
dilemma’s daarbij.

Kort nieuws en oproepjes

Datum ALV

Er is al een datum geprikt voor de gecombineerde Nieuwjaarsborrel en Algemene Ledenvergadering
van onze afdeling. Dat is op zaterdagmiddag 1 februari. Later volgt meer informatie, maar noteer 
deze datum vast in uw agenda.

Verbeterde vindbaarheid humanistische geestelijke verzorging op website
Er wordt regelmatig gevraagd hoe een humanistisch geestelijk verzorger gevonden kan worden. 
Helaas blijkt die informatie nog niet goed ontsloten via onze website. Wij zullen dit binnenkort 



aanpassen zodat deze zorg beter vindbaar wordt.

Tuin der Lusten
Onze penningmeester Gertjan heeft een kunstwerk ontworpen dat te bewonderen is in de Tuin der 
Lusten op Landgoed Den Alerdinck (nabij Laag Zuthem). Zie voor meer informatie: 
https://detuinderlusten.eu/ 

(Discussie)groep op Facebook
Om een beter geschikt platform te hebben voor discussie en het delen van nieuws zal er een groep 
worden opgericht binnen onze bestaande Facebookpagina. We willen kijken of we hier ook online 
met elkaar het gesprek aan kunnen gaan.

Hopelijk tot binnenkort bij een van onze activiteiten,

Met vriendelijke humanistische groet,

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


