


Heeft u uw agenda bij de hand? Hieronder kunnen wij al het programma van het komende najaar 
van het Humanistisch Café presenteren. Let op, er is een aantal afwijkende data in de reeks! Het 
Humanistisch Café zal wederom in de Stadkamer in Zwolle worden gehouden.

Het waarom van de Camino
Op donderdag 12 september vertelt Jan van de Wetering over het pelgrimschap. Van de Wetering 
liep in de afgelopen jaren veel etappes van de Camino (de pelgrimsroute naar Santiago de 
Compostela). Hierbij deed hij veel praktische ervaring op. Hij verdiepte zich daarnaast ook in de 
filosofie achter het wandelen (al dan niet met een religieus doel) en in de geschiedenis van de grote 
Europese pelgrimstochten. Deze lezing is interessant voor zowel mensen die van wandelen houden 
als voor mensen die geïnteresseerd zijn in het bijzondere fenomeen van de grote pelgrimnetwerken 
in Europa.

Beatles, Bluegrass en Bezieling
Op woensdag 16 oktober verwelkomen we Bertolf Lentink,  nationaal en internationaal bekend als
zanger, gitarist en componist van zijn eigen liedjes. De avond zal een ‘Zomergasten’-achtige opzet 
hebben. De rode draad wordt gevormd door een gesprek met Bertolf over een aantal van zijn 
invloeden (o.a. Bluegrass en de Beatles), dit aan de hand van korte video’s. Daarnaast horen we 
Bertolf natuurlijk live.

 

Hoe het westen wegkeek bij een gruwelijke genocide
Op woensdag 27 november zal Brenda Stoter Boscolo het lot van de Jezidi’s onder onze aandacht 
brengen. Komende maand verschijnt haar boek Het Vergeten Volk over dit onderwerp. Brenda 
Stoter 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. 

 

Stambomen en streepjescodes
Op woensdag 18 december vertelt Els Leijs over haar werk als ‘familiedetective’. Leijs 
onderneemt complexe zoekacties over de hele wereld om mensen in staat te stellen hun biologische 
familie te vinden. Zij richtte daartoe haar eigen recherchebureau op en verschijnt regelmatig in 
verschillende media; zo werkte ze lange tijd voor KRO Spoorloos. Deze lezing is interessant voor 
iedereen die geïnteresseerd is in biologie en afstamming. Ook de morele dilemma’s die 
samenhangen met het werk van Leijs komen aan bod. 

Jubileum 4 en 5 mei
Elk jaar is er een humanistische vertegenwoordiging in de werkgroep die de 
Gedachtenisbijeenkomst op 4 mei in Zwolle voorbereidt. In 2020 is het 75 jaar geleden dat 
Nederland werd bevrijd. Wij willen ons inzetten voor een (extra) mooie herdenking. Versterking 
van de werkgroep (die binnenkort start met de voorbereidingen voor 4 mei) is zeer gewenst. Neem 
voor meer informatie contact op met het bestuur. 

Kort nieuws en oproepjes

Nieuw bestuurslid
Op 21 juni hebben is in een korte bijzondere ledenvergadering een nieuw bestuurslid geïnstalleerd. 
Brechtje Hallo versterkt sinds die tijd het bestuur. Wij zijn blij dat we weer een vrouw mogen 
verwelkomen in het bestuur en wensen Brechtje nogmaals succes.

Oproep leeskring



Een van onze nieuwe leden, Jaap Dijkstra, richt een humanistische leesgroep op. 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? Er zijn al verschillende aanmeldingen binnen en de leesclub komt voor 
het eerst bijeen op 10 september. Er is nog ruimte voor deelnemers! U kunt zich aanmelden door 
ons een reactie te sturen op dit mailadres (hvzwolle@gmail.com).

Herinnering: 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 

Zondagochtendbijeenkomst
Ook komend seizoen is er weer de vaste bijeenkomst op de tweede zondag van de maand (van 
september tot en met april). Deze wordt gehouden in Hotel Fidder in Zwolle en start om 10.30 uur. 
U kunt hier altijd een keertje aanschuiven voor een goede dialoog. Wees welkom, de eerstvolgende 
bijeenkomst is op zondag 8 september.

Vredesweek
Ook dit jaar wordt er weer een Walk of Peace georganiseerd bij de start van de Vredesweek in 
Zwolle. Helaas in het Humanistisch Verbond hier weer buiten de boot gevallen (er is geen plek voor
ons op de route). Niettemin ondersteunen we dit initiatief. De wandeling vindt plaats op 21 
september in de middag. Meer informatie via: https://vredesweek.nl/nl/walk-of-peace/zwolle 

Kom er bij in Kampen
In Kampen wordt mede door Humanitas de Kom erbij week gehouden (van 1 tot en met 8 oktober). 
Een mooi initiatief in de strijd tegen eenzaamheid waarbij leuke activiteiten worden georganiseerd. 
Voelt u zich wel eens eenzaam of heeft u mensen in uw omgeving voor wie dit geldt? Kijk voor tips
op www.eenzaam.nl 

Pride in Zwolle
Dit jaar wordt voor het allereerst de Zwolle Pride gehouden, ruim drie dagen lang krijgt de LHBT-
gemeenschap alle ruimte om met trots te laten zien wie ze zijn. Als humanisten vinden wij het 
belangrijk dat iedereen ongeacht zijn geaardheid of seksuele voorkeur zich thuisvoelt in de 
maatschappij en gerespecteerd wordt. Dat nu voor het eerst een Zwolse Pride wordt georganiseerd 



is daarom een positieve ontwikkeling. 

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 


