
Beste leden, vrienden, vriendinnen en belangstellenden,  
 
Het verjaardagsfeest van het 75-jarige HV begin februari is in het water gevallen. Dat is jammer, 
maar uw gezondheid staat natuurlijk voorop. Ondanks de vaccinatiecampagne (wellicht heeft u al 
een prik gehad?) vallen de nog steeds geldende maatregelen zwaar. Wij zetten ons geld voorlopig in 
op een samenzijn op Wereldhumanismedag, komende 21 juni. Tot die tijd houden we u op de 
hoogte van wat er zoal te melden valt en roepen we u op (toch) te gaan stemmen. 
 
Digitale bijeenkomst 
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief om u te melden als u interesse had in een digitale 
bijeenkomst kwam slechts zeer beperkt reactie. Voorlopig zullen wij daarom geen digitale 
bijeenkomst organiseren.  
 
Oproep: Breng uw stem uit! 
Wellicht heeft u al per post gestemd of weet u al zeker dat u volgende week gaat (vroeg)stemmen, 
de mensen die nog twijfelen of ze gaan stemmen, roepen 
wij bij deze op hun stem vooral te laten horen. Als u zelf 
niet graag naar het stembureau wilt en stemmen per post 
ook geen optie is heeft u vast wel een familielid, buur of 
kennis die u vertrouwt om voor u te stemmen via de 
volmacht. Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat het 
een zeer groot voorrecht is om de leden van de 
volksvertegenwoordiging te mogen kiezen. Uw stem 
bepaalt welke belangrijke keuzes er gemaakt gaan 
worden de komende jaren. Afijn, de boodschap is helder, 
wij hopen op een mooie opkomst bij de verkiezingen. 
 
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
Klimaatalarm 
Het Humanistisch Verbond is een van de ruim 100 organisaties die de Klimaatcrisis Coalitie 
ondersteunen. Deze coalitie organiseert op zondag 14 maart, voorafgaand aan de verkiezingen, een 
(stilstaande) klimaatmars. Ook klinkt er een klimaatalarm. Zelf meedoen aan de mars of het alarm, 
dat kan! Kijk op: https://klimaatmars2021.nl/lokale-evenementen/locaties/ 
 
Zondagochtendbijeenkomsten en Humanistisch Café 
Deze bijeenkomsten liggen voorlopig stil. Houd de berichtgeving in de gaten. Wanneer we weer op 
een verantwoorde manier kunnen en mogen opstarten laten we u dat weten.  
 
Oproep student 
In onze mailbox ontvingen wij de volgende vraag: Graag zou ik het volgende willen vragen. Naast 
mijn baan ben ik bezig met een deeltijdopleiding theologie. In het kader hiervan ben ik op zoek  
naar iemand die een kort gesprek wil voeren over zijn/haar persoonlijke drijfveren om actief te zijn 
bij het humanistisch verbond. Het is geen interview, maar meer een informeel gesprek, bedoeld om 



tot wederzijds inzicht te komen. Het gaat om ongeveer een halfuur, en het gesprek kan  
digitaal via zoom/teams. Ik zou het heel fijn vinden als iemand bereid is hieraan mee te werken 
Wie deze student graag te woord staat kan zich bij ons melden via hvzwolle@gmail.com, dan 
brengen wij de student met u in contact.  
 
Podcasts terugluisteren 
Mocht u de eerste of tweede podcast ‘Durf te spreken’ nog willen terugluisteren of doorsturen naar 
bekenden, dat kan. Via deze link is de eerste podcast te beluisteren:  https://soundcloud.com/user-
416917634/durf-te-spreken-aflevering-1-hanneke-poelmans 
Via deze link de tweede: https://soundcloud.com/user-416917634/durf-te-spreken-aflevering-2-
ralph-keuning 
 
Nieuwe regiocontactpersoon in Steenwijkerland 
Wij zijn verheugd dat Baukje van Hes zich heeft aangemeld als regiocontactpersoon in de regio 
Steenwijkerland na het lezen van onze oproep in de vorige nieuwsbrief. Wij wensen haar veel 
succes, warme contacten en inspiratie toe in haar regiocontactpersoonschap.  
 
 
Tot slot: Overdenking  
 
De website www.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 vijfde waarde die we u ter overdenking meegeven is:  
Nederigheid 
 
Nederigheid houdt in dat we bescheiden zijn over onze prestaties, onze talenten, onze gaven en ons 
belang. Het erkent dat wij feilbaar zijn als mensen en beperkt zijn in wat we weten en kunnen. Dat 
je nederig bent, betekent niet dat je een laag zelfbeeld hebt of jezelf kleineert. Integendeel, 
nederigheid is de kern van een krachtig zelfbewustzijn - een bewustzijn van je sterke en zwakke 
punten, je verdiensten en je fouten. Nederigheid houdt in dat we persoonlijk eergevoel opzij zetten 
en dat we ons ego overwinnen. Zo kunnen we dankbaarheid voor wat we hebben omarmen. Zo 
kunnen we anderen ook waarderen voor wie zij zijn. Iemand die nederig is, erkent en herkent haar 
of zijn eigen waarde in relatie tot anderen; in essentie ben jij niet beter, of slechter, dan iemand 
anders. 
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Brechtje, Gertjan, Rob 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 


