
Beste leden, vrienden en belangstellenden, 
 
In onderstaande (verlate) nieuwsbrief leggen we u graag voor welke activiteiten we dit najaar willen 
organiseren en we brengen u op de hoogte van andere wetenswaardigheden. We beginnen echter 
met een woord vooraf over de dilemma’s waar wij mee worstelen op dit moment.  
 
Woord vooraf 
De COVID19-pandemie, of in de volksmond ‘Corona’, houdt nog aan. Dat betekent dat er allerlei 
maatregelen van overheidswege van kracht zijn om de bevolking te beschermen tegen dit virus. 
Door die maatregelen ziet bijna alles er anders uit dan wat we gewend zijn – al begint het inmiddels 
na een halfjaar al een beetje te wennen. Voor ons als afdeling van het Humanistisch Verbond 
betekent dat ook keuzes maken. Kunnen de activiteiten die we gewoonlijk organiseren nog wel 
doorgang vinden? En als ze (in aangepaste vorm) doorgang kunnen vinden is het dan nog wel de 
sfeervolle bijeenkomst of scherpzinnige lezing met vragen uit het publiek of is de lol er vanaf? Is 
digitaliseren van bijeenkomsten een optie of sluiten we dan mensen uit? Gaandeweg het najaar 
zullen we moeten ervaren wat voor ons werkt en wat niet – tegen een onzekere achtergrond van 
mogelijk weer strengere regels bij een tweede golf.  
   Enerzijds zullen er mensen zijn die smachten om weer eens andere humanisten te ontmoeten en te 
spreken, of gewoon weer eens onder de mensen te komen, anderzijds kunnen er mensen zijn die 
toch liever het zekere voor het onzekere nemen en thuisblijven. Dat laatste begrijpen we en daar 
hebben we alle begrip voor. Voor de eerste groep steken we echter graag onze handen uit de 
mouwen. Uiteraard is uw inbreng in de keuzes die we maken omtrent onze activiteiten van groot 
belang. Heeft u zelf zorgen, ideeën of suggesties over ons najaarsprogramma, dan horen we dat 
graag.     
 
Najaarsprogramma 
Gelet op de huidige maatregelen is het mogelijk om bijeenkomsten te organiseren, mits de 
voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd. Uiteraard geldt dus ook, bij klachten kom niet naar 
deze activiteiten: 
 
-Zondagochtendbijeenkomsten. Op dit moment zoeken we nog een geschikte locatie voor de 
zondagochtendbijeenkomsten op de tweede zondag van de maand. De gebruikelijke locatie hotel 
Fidder in Zwolle biedt ruimte aan maximaal 6 mensen, voor een levendige discussie met meerdere 
perspectieven zou 10 personen gewenst zijn. Sowieso is duidelijk dat de 
zondagochtendbijeenkomsten op aanmelding zullen gaan verlopen. Het is spijtig dat we het vrije 
inloopprincipe moeten verlaten, maar het is nog spijtiger als mensen naar huis worden gestuurd 
omdat de ruimte vol zit. Wilt u een keer een zondagochtendbijeenkomst bijwonen en staat u niet op 
de mailinglijst daarvoor? Meldt u dan bij ons. Meer informatie, ook of de bijeenkomst op 13 
september doorgaat, volgt via de mailinglijst van de zondagochtendbijeenkomst. 
 
-Humanistisch Café. De Stadkamer faciliteert nog steeds bijeenkomsten in hun pand, maar het 
maximaal aantal bezoekers is door de verplichte 1,5 meter afstand fors beperkt. De cafécommissie 
is tot het oordeel gekomen dat het kleine maximale gezelschap niet in verhouding staat tot het 
aantrekken van een spreker. Vanaf oktober wil het Café gelukkig wel door met bijeenkomsten, maar 
in een aangepaste vorm, bijvoorbeeld het vertonen van een korte documentaire en het napraten 



daarover. Nadere informatie volgt nog.  
 
-Ter vervanging van het eerste café dat gepland stond op 23 september nodigen we u uit om deel te 
nemen aan een van de activiteiten van de Vredesweek, namelijk kennismaken met nieuwe 
Zwollenaren. Dat vindt plaats op dezelfde woensdagavond van 20.00-21.00 uur (of alleen voor 
vrouwen in de ochtend) in de Plantagekerk (Ter Pelkwijkpark 17, Zwolle). Aanmelden voor Klets 
en Koek is verplicht via vredesplatformzwolle@gmail.com  
Over de Vredesweek: Een Walk of Peace, een theatervoorstelling over Dietrich Bonhoeffer, hardlopen 
voor vrede, een jamsessie door statushouders, een Vredescantate en een expositie over Hiroshima en 
Nagasaki. Het is een greep uit het programma van de Zwolse Vredesweek van zaterdag 19 tot en met 
zondag 27 september 2020. Motto is ‘Vrede verbindt Verschil’. Voor informatie en opgave kunnen 
geïnteresseerden kijken op www.vredesplatformzwolle.nl. 
Helaas was er geen humanistische inbreng in de organisatie van de Vredesweek, maar er is een 
aantal activiteiten dat niettemin de moeite waard kan zijn. Het hele programma vindt u onderaan 
deze nieuwsbrief in de vorm van een digitale flyer.  
 
Excursie Anningahof 

We nodigen u graag uit om 10 oktober met ons mee naar buiten te gaan. We brengen dan een 

bezoek aan beeldenpark Landgoed Anningahof.  

Beeldenpark Landgoed Anningahof ligt aan de rand van Zwolle. Na de transformatie van weiland 

tot officieel landgoed worden er sinds 2004 jaarlijks wisselende tentoonstellingen georganiseerd. 

De filosofie van het park is het tonen van de ontwikkeling van de Nederlandse hedendaagse 

beeldhouwkunst; werk van 1960 tot nu. Naast enkele ‘oude’ meesters tonen kunstenaars met 

gevestigde namen zowel binnen- als buitenbeelden. Ook is er ruimte voor jong talent. Het park zelf, 

met wilde bloemen, vijvers, graslanden en prachtige bomen, is een bijzonder mooie plek voor 

eigentijdse beeldhouwkunst. 

 

Wij hopen uiteraard op mooi weer deze zaterdagmiddag, maar ook van onder een paraplu denken 

we dat er nog steeds volop van de kunst kan worden genoten. Vooraf aanmelden NIET nodig! 

 
Zaterdag 10 oktober, tijd: 14:00-17:00 uur 
Landgoed Anningahof 
Hessenweg 9 
8028 PA Zwolle 
 
Mocht u graag aan deze excursie meedoen en u bent wel in staat om door het park te wandelen, 
maar u heeft geen vervoer? Neem contact met ons op, dan kijken we of we vervoer kunnen regelen. 
 
Ledenraadpleging Noord-Nederland 
Er komen ledenraadplegingen over de toekomst van het HV, onder de werknaam Visie 2020. Deze 
bijeenkomsten zijn een vervolg op de vorige landelijke ALV waarin voor een vernieuwde visie werd 
gepleit. John Geurts en Marco Oostdijk begeleiden dit proces om tot input voor een nieuw 
toekomstvisie voor het HV te komen. Dit gaat dus over grote vraagstukken, moet het HV meer 
aandacht besteden aan duurzaamheid, diversiteit en klassieke thema’s als abortus en euthanasie naar 
de achtergrond verschuiven? Praat er over mee! Na een eerdere bijeenkomst in Rotterdam begin dit 
jaar komen er nu meerdere bijeenkomst door het land. De bijeenkomst in het Noorden van 
Nederland vindt plaats in Heerenveen op 26 september van 15.00-17.00. U bent uitgenodigd om bij 
deze bijeenkomst aan te sluiten. NB voor onze leden in Steenwijk en omgeving: Heerenveen is 



dichterbij dan Zwolle, dus pak die kans! 
Mocht u graag naar deze bijeenkomst willen, maar de reiskosten van het OV zijn een beperking 
voor u? Neem contact met ons op. 
Voor deze bijeenkomst is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan via secretariaat@hvfryslan.nl  
Schikt 26 september niet maar wilt u wel meepraten, kijk dan hier voor andere bijeenkomsten. 
https://www.humanistischverbond.nl/waar-kan-het-hv-zich-op-profileren-kom-naar-een-
visiebijeenkomst/  
 
Landelijk nieuws 
-Een datum voor in de agenda: de landelijke ledendag (inclusief algemene ledenvergadering) vindt 
plaats op 21 november in het Beatrixtheater in Utrecht. Voor het programma en aanmelden zie: 
https://www.humanistischverbond.nl/ledendag/  
-Volgend jaar bestaat het landelijk Humanistisch Verbond 75 jaar. Het landelijk bureau bereidt 
diverse activiteiten voor. Wij mogen vast verklappen dat op 6 februari 2021 in Den Haag een grote 
bijeenkomst plaats vindt met optredens, lezingen en muziek als officiële viering.   
-Een oud-bestuurslid van onze afdeling, voormalig penningmeester Remco Peeters, is voorgedragen 
als nieuwe penningmeester in het landelijk bestuur. Wij feliciteren Remco met deze mooie 
voordracht. 
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
Zomeractiviteit 
Er heeft afgelopen zomer geen zomeractiviteit plaats gevonden ondanks dat we daar wel over 
zouden nadenken. Wij hopen dat u wel van de zomer heeft kunnen genieten.  
 
Vergeet-me-nietjes 

 
Wij kregen mooie en enthousiaste reacties terug op onze kaart die we rond Wereldhumanismedag 
verstuurden naar u, dank daarvoor. Hopelijk heeft u kunnen genieten van het groeipapier, wat als u 
het in de grond heeft gestopt en water heeft gegeven tot mooie bloemen moest leiden. 
 
Uw mening over onze activiteiten 
Een aantal van u heeft de enquête ingevuld uit de vorige nieuwsbrief. Dank daarvoor. Wij zullen de 
resultaten bestuderen en waar mogelijk rekening houden met uw voorkeuren. 
 
Doorlezen in de zomer 
De humanistische leesclub is in ruime tuinen op voldoende afstand bijeengekomen deze zomer. Wij 



zijn verheugd dat deze club goed draait en wensen hen nog veel leesplezier. Zelf een humanistische 
club oprichten? Het kan dus! Deel uw ideeën gerust met ons. 
 
Tot slot: Overdenking  
 
De website thehumanist .com heeft eerder tien levende humanistische waarden opgesteld. Wij 
geven deze tien waarden graag ter overdenking aan u mee, in de nieuwsbrief en op FaceBook. Elke 
nieuwsbrief zal 1 of hooguit 2 waarden bevatten. U kunt daar eens over nadenken om u te laten 
inspireren.  
 
De derde waarde die we u ter overdenking meegeven is: Vrede en sociale rechtvaardigheid 
 
Ware vrede betekent een diepgaande toewijding aan sociale rechtvaardigheid. Ware vrede verzekert 
dat mensenrechten worden gerespecteerd en dat iedereen zeker is van zijn/haar persoonlijke 
autonomie. Elke vorm van onrechtvaardigheid tegen groepen of individuen betekent dat er nog 
altijd conflict is - en dus geen vrede. Daarom kunnen we vrede alleen bereiken door elk onrecht 
consequent te bestrijden. Dit is mogelijk door weloverwogen conflictoplossing. Het doel daarvan is 
om schade te herstellen, op weg naar een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Om zo'n 
samenleving tot stand te brengen, moeten we serieus omgaan met elke claim van 
onrechtvaardigheid. Zo zorgen we dat wie direct wordt getroffen door rechtenschending, ook kan 
bepalen wat de beste oplossing is. Dit soort conflictoplossing staat bekend als herstelrecht. 
 
Wellicht tot binnenkort op een van de activiteiten, 
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Brechtje, Gertjan, Rob 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 
 
 



 


