
Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Een nieuw jaar breekt aan, een nieuw decennium zelfs! Tijd dus voor onze Algemene 
Ledenvergadering met de bijbehorende nieuwjaarsborrel. Meer daarover hieronder. Verderop 
schrijven we wat meer over een speciale themadag en vindt u enkele interessante oproepjes.

Algemene Ledenvergadering (ALV) en Nieuwjaarsborrel.

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan alle leden van de afdeling, zo ook in 2020. Op de 
ALV bespreken we het afgelopen jaar en de keuzes die we daarin hebben gemaakt, mede gebaseerd 
op het jaarverslag en de financiële realisatie. Verder kijken we ook hoe het komend jaar nog beter 
kan, dit leggen we vast in het werkplan en de begroting. Direct aansluitend gaan we van formeel 
naar informeel met een gezellige Nieuwjaarsborrel. Twee mooie redenen om op 1 februari naar 
Zwolle te komen!

De stukken voor de ALV zijn deels al toegevoegd bij deze nieuwsbrief. De begroting wordt ter 
inzage gelegd op 1 februari. 

Er is nog een derde goede reden om te komen. De stadsdichter van Zwolle Jeroen Kraakman komt
langs op onze borrel. Eerder gaf Jeroen Kraakman een voordracht en dichtworkshop bij een van 
onze Humanistische Cafés. Nu is er dus weer een mooie kans om naar zijn poezië te luisteren en u 
te laten inspireren.

De ALV en Nieuwjaarsborrel houden we net als vorig jaar in het Perrontheater in Zwolle. Dit ligt 
vlak naast het station (als u het station aan de centrumzijde verlaat linksaf slaan). Inloop vanaf 
13.30 uur, de vergadering start om 14.00. We denken rond 15.00 uur met het informelere gedeelte te
beginnen (inclusief hapjes en drankjes).

Zou u graag naar de ALV willen komen maar zijn reiskosten een probleem? Laat het ons weten. 
Hiervoor hebben wij een budget beschikbaar. Bent u benieuwd naar mogelijkheden om samen te 
reizen (carpoolen)? Ook dan: stuur ons even een mailtje en we gaan ermee aan de slag!

Humanistisch Café: januari vervalt, februari wordt interessant
Het café van januari vervalt dit jaar helaas, maar niet getreurd. Er komt een extra café in mei en 
komende 26 februari is er wel weer gewoon een humanistisch café. Op 26 februari is Ronella 
Grootens te gast. Zij zal vertellen waarom wetenschappelijke feiten tegenwoordig steeds vaker in 
twijfel worden getrokken. In de speciale mail van de Humanistisch Café – commissie, gisteravond 
verstuurd, leest u meer over deze avond en over de Cafés van maart, april en mei. U kunt zich voor 
deze mailings opgeven door op deze nieuwsbrief te reageren, dan sturen wij het door en zet Nora u 
ook op de verzendlijst.



Verdiepingsdag Goed leven, goede dood 

Hoe kijkt u naar de dood? En wat betekent een
goed leven voor u? Op de verdiepingsdag ‘Goed
leven, goede dood’ gaat u op zoek naar uw
omgang met de dood. Door de dood in de ogen te 
kijken krijgt u ook scherper waar u blij van
wordt. Waar u het allemaal voor doet. U onderzoekt de gevoelens die de dood ongemakkelijk 
maken. En u oefent hoe u het gesprek over de dood aan kan gaan. U leert uzelf kennen, hoe u erin 
staat, wat u wilt maar ook wat u niet wilt. Hoe u het gesprek met een ander hierover voert. We 
gebruiken de inzichten van verschillende filosofen maar de belangrijkste bron van wijsheid zijn de 
andere deelnemers en uzelf. 
De verdiepingsdag wordt gehouden op zondag 1maart, en wordt begeleid door Roland Gerritsen. 

Wanneer:zondag 1maart, van 10:00 –16:00 uur Locatie De Groote Sociëteit, Koestraat 8, Zwolle 
Begeleider Roland Gerritsen.

Kijk hiervoor meer informatie en om je aan te melden
https://www.humanistischverbond.nl/agenda/verdiepingsdag-goed-leven-goede-dood-zwolle/ 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u direct aan als u interesse heeft!

Kort nieuws en oproepjes

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 @ hvo.nl.

Vacature Penningmeester Humanistische Uitvaartbegeleding
Aanstaande maart komt de positie van penningmeester in de werkgroep DROFL van de 
humanistische uitvaartbegeleiding vacant. De huidige penningmeester legt geïnteresseerden graag 
uit wat de verschillende onderdelen van de functie inhouden en hoeveel tijd er mee gemoeid gaat. 
De primaire taak van de penningmeester is het betalen van de door de sprekers(sters) gemaakte 
reiskosten en de inning van de vergoedingen bij nabestaande en/of uitvaartondernemers.
Ter beschikking staat een vrij eenvoudig en handig computerboekhoudsysteem.
Interesse of kent u iemand die interesse heeft? Meld u bij het bestuur.

Meer vrijheidscolleges

Dit jaar worden vanwege de viering van 75 jaar vrijheid meer vrijheidscolleges gegeven dan in 
voorgaande jaren. Jongeren wordt geleerd wat het belang is van vrijheid. Kent u schoolgaande 
(klein)kinderen en bent u geïnteresseerd wat er allemaal gedaan wordt? Kijk dan op de 



FaceBookpagina van de Vrijheidscolleges.

Grote Zwolle Quiz: deelnemers gezocht
Onze afdeling wil, net als vorig jaar, weer een team afvaardigen dat deelneemt aan de Grote Zwolle 
Quiz. (https://www.zwolsehistorischevereniging.nl/doe-mee-de-grote-zwolle-quiz-2020/) Wij 
zoeken daarvoor nog twee of drie deelnemers. Wij zorgen voor inschrijfgeld en een paar drankjes 
op de avond zelf. Belangstelling? Laat het ons weten! De quiz vindt plaats op dinsdagavond 4 
februari in de Panoramazaal van het Stadhuis.

Hopelijk tot binnenkort bij de ALV/Nieuwjaarsborrel of bij een van de andere 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 


