


die de overheid (volkomen terecht) heeft genomen om de verspreiding van het Corona-virus tegen 
te gaan.
– GEANNULEERD: Woensdag 25 maart: Robin, de film. Deze film wordt mede bepaald door 
keuzes van het publiek. Dat levert dilemma's op!
-ONDER VOORBEHOUD: Woensdag 22 april Constanze Mager Zo apen, zo mensen? Primaten 
onder elkaar, over het gedrag van apen en dat van mensen.
-ONDER VOORBEHOUD: Woensdag 27 mei. ‘Houtbouwers’, een documentaire en discussie over 
duurzame en menselijke architectuur.

Korte update anti-abortusdemonstranten
Het landelijk bureau maakt zich zorgen over anti-abortusdemonstranten die ook in Zwolle 
demonstreren op de stoep van een abortuskliniek. Deze zorgen delen wij en wij zijn blij dat er 
campagne wordt gevoerd door het Humanistisch Verbond tegen deze demonstraties. Wij hopen dat 
de gemeente Zwolle een bufferzone zal instellen zodat de demonstranten niet meer zo dicht bij de 
toegang van de kliniek kunnen komen en zodat de vrouwen om wie het gaat gevrijwaard blijven van
opdringerige en soms zelfs agressieve geloofsfanaten.

Gedachtenisbijeenkomst 4 mei
In het jaar dat we 75 jaar vrijheid herdenken en vieren zal het Humanistisch Verbond voor de laatste
maal deelnemen aan de organisatie van de Gedachtenisbijeenkomst (4 mei in de Oosterkerk in 
Zwolle). Nadat het Podium van Kerken en de Joodse Gemeente Zwolle zijn gestopt, is het 
Humanistisch Verbond dit jaar nog de enige levensbeschouwelijke partij in het organisatiecomité. 
Zonder andere partijen is de meerwaarde van deze Gedachtenisbijeenkomst (als opmaat voor de 
nationale dodenherdenking – er blijft natuurlijk nog steeds herdacht worden!) beperkt. Op de ALV 
is daarom aan de leden gevraagd of zij er mee kunnen instemmen dat we verder gaan met een 
bijdrage aan enkel de gedichtenwedstrijd voor basisschoolleerlingen. Het onder de aandacht 
brengen van vrijheid onder jonge kinderen is van grote meerwaarde en daar willen we graag een 
steentje aan blijven bijdragen. Daar is op de ALV mee ingestemd door de aanwezige leden (u merkt,
de ALV is dus toch best belangrijk...) Interesse om volgend jaar bij deze gedichtenwedstrijd te 
helpen? Dan kunt u zich daarvoor melden bij het bestuur. 

Terugblik Verdiepingsdag Goed leven, goede dood 

Op zondag 1 maart jongstleden is in Zwolle een verdiepingsdag gehouden. Hoe kijkt u naar de 
dood? En wat betekent een goed leven voor u? De deelnemers gingen op zoek naar hun omgang 
met de dood. Er is geoefend met gesprekstechnieken en het gedachtegoed van diverse filosofen over
de dood is behandeld. Deelnemers kwamen uit alle windstreken, tot ver buiten onze 
afdelingsgrenzen. Zij hebben in een open sfeer dit moeilijke onderwerp besproken en zijn met 
nieuwe inzichten naar huis gegaan. 

Kort nieuws en oproepjes

Reminder: Docenten Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) gezocht

De docenten van Stichting HVO Primair geven les vanuit humanistisch perspectief. De lessen in 
humanistische levenskunst zijn bedoeld om leerlingen vaardigheden te leren. Vaardigheden die het 
mogelijk maken om zelf te bepalen welke kijk op de wereld het beste bij hen past. Hierbij staat 
steeds de menselijke waardigheid centraal. 

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand voor wie dit interessant is?  Voor de uitdagende functie 
van‘Vakdocent humanistisch Vormingsonderwijs’, wordt gezocht naar inspirerende mensen mét een 
lesbevoegdheid in de stedendriehoek Zwolle, Apeldoorn en Enschede. Kijk voor meer informatie op



www.hvoprimair.nl of stuur een mail met je CV en motivatie naar m.witteveen at hvo.nl.

Socrateslezing
Op 19 april aanstaande (onder voorbehoud) houdt Henk Blanken de jaarlijks Socrateslezing in 
Amsterdam. Henk Blanken heeft al 9 jaar parkinson. Hij gaat zichtbaar achteruit. Hij stelt tijdens de
lezing ongemakkelijke vragen over schaamte, angst voor het leven vóór de dood, en over houvast 
en een veranderend ik. Na de lezing kan worden nagepraat met humanistisch geestelijk verzorgers 
(ook uit Zwolle). Voor meer informatie en tickets zie: 
https://www.humanistischverbond.nl/henkblanken/ 

Ga naar de gevangenis: Oproep bezoekvrijwilligers P.I.
In de penitentiaire inrichting in Zwolle zitten twee mannen die nooit bezoek krijgen. Terwijl deze 
mannen ook gewoon mens zijn en dus bezoek verdienen. De geestelijk verzorgster uit de P.I. vraagt 
daarom of er mensen zijn die af en toe een bezoekje aan een gedetineerden zouden willen brengen? 
Het gaat om gedetineerden met wie een goed gesprek te voeren is (ze zij niet in de war of agressief).
De bezoekvrijwilliger kan zowel man als vrouw zijn. Interesse? Meld u bij ons, dan brengen we u in
contact met de geestelijke verzorger in de P.I. In een kennismakingsgesprek worden dan alle details 
besproken. Uiteraard wordt u goed begeleid als bezoekvrijwilliger en kunnen de kosten voor een 
verklaring omtrent gedrag worden vergoed. 

Planten herdenkingsboom op 1 april
Op initiatief van een van onze actieve leden, Peter Meijlink, hebben we besloten om een boom (een 
iep) te planten in het Westerveldse Bos in Zwolle. Deze boom wordt geplant ter nagedachtenis aan 
Anke Jelsma. Mevrouw Jelsma heeft in haar leven veel mooie dingen gedaan in de 
ziekenverzorging. Ook voor onze afdeling was zij een belangrijk persoon. Na haar overlijden is 
door haar nalatenschap de humanistische bloemlezing tot stand gekomen, daar zijn we haar nog 
steeds dankbaar voor. Genoeg redenen voor ons om te investeren in een boom. De boom wordt 
geplant op 1 april aanstaande (onder voorbehoud). 

Wilt u meer lezen over Anke Jelsma, zie dan deze link: 
https://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/651-anke-jelsma 

5 mei: word een boek, kom werken in de bibliotheek of lees een boek!
Dit jaar bij 5 mei gooien we het over een andere boeg. De laatste jaren hadden we een gezellig 
kraampje op de festivalboulevard, maar het aantal vrijwilligers dat de kraam wilde bemannen werd 
steeds kleiner. Daarmee werd het lastiger om het gesprek aan te gaan met bezoekers, zeker omdat ze
op die plek hooguit twee minuten bij de kraam blijven. Wat volgens ons dichter bij de 
humanistische gedachte komt is het meewerken aan de zogeheten Human Library. In die menselijke
bibliotheek kunnen bezoekers 20 tot 30 minuten in gesprek gaan met iemand die iets interessants te 
vertellen heeft en een expliciet link met vrijheid of onvrijheid heeft (die eis komt van de 
organisatie). Dat kan van alles zijn, een interessant beroep, een aparte hobby, een moeilijke jeugd, 
een bijzondere reis hebben gemaakt, noem maar op, zolang het gelinkt kan worden aan (on)vrijheid.
Heeft u iets te vertellen over uzelf en zou u dat graag delen met wildvreemden? Meld u dan bij het 
bestuur. Wij willen als HV graag enkele menselijke boeken leveren. Daarnaast is het mogelijk als 
vrijwilliger mee te helpen bij de human library. En natuurlijk nodigen we u uit om boeken te komen
lezen 5 mei op het Bevrijdingsfestival Overijssel in het Wezenlandenpark in Zwolle.

Bijeenkomst voor regiocontactpersonen
Dit voorjaar zou nog een bijeenkomst gehouden worden voor onze gewaardeerde 
regiocontactpersonen. Zij konden dan hun ervaringen onderling uitwisselen en het bestuur bijpraten 
over wat er in hun regio gebeurt. Deze bijeenkomst is geanuleerd en wordt later dit jaar herpland. 



Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze buitengewone omstandigheden en
wij hopen elkaar snel onder normale omstandigheden weer de hand te kunnen schudden op 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 


