
Beste leden, vrienden, vriendinnen en belangstellenden,  
 
De dagen zijn al weer merkbaar langer en door de start van de vaccinatiecampagne gloort er licht 
aan het einde van de Coronatunnel. We hopen (stiekem) dat er in 2021 – het jaar waarin het 
Humanistisch Verbond zijn 75e verjaardag viert – weer ‘ouderwetse’ activiteiten mogelijk zullen 
zijn. Ondanks dat hoopvolle vooruitzicht moeten we nog een door een periode heen waarin we in 
een strenge lockdown zitten. Onze activiteiten liggen zo goed als stil, maar dat betekent niet dat er 
helemaal niets te luisteren valt. We praten u hierover bij in de nieuwsbrief.  
 
Algemene ledenvergadering (ALV)/nieuwjaarsbijeenkomst 
De afgelopen jaren organiseerden we steeds een gecombineerde ALV/nieuwsjaarsborrel in het begin 
van het jaar. Het bleek goed te werken om het nuttige met het aangename te combineren. Deze 
gecombineerde activiteiten worden voorlopig uitgesteld. Wel bieden we u de mogelijkheid om de 
stukken behorend bij de ALV nu alvast in te zien. Mocht u daar behoefte aan hebben, kunt u dat 
laten weten via hvzwolle@gmail.com.  
 
Voedselbankactie 
Wij willen graag dank uitspreken voor alle gulle gevers die een donatie hebben gedaan aan de 
(lokale) voedselbank. Hiermee heeft de voedselbank arme mensen in onze samenleving kunnen 
voorzien van voedsel, zodat ook zij een lekkere maaltijd konden bereiden met de feestdagen. Ook 
de Voedselbank zelf heeft ons gevraagd om alle mensen die gedoneerd hebben namens hen te 
bedanken. 
 
Tweede Podcast Durf te spreken 
Graag nodigen we uit om de tweede Podcast ‘Durf te spreken’ te beluisteren. Er is een aantal 
stellingen voorgelegd aan Ralph Keuning, de directeur van het museum de Fundatie; een mooi 
persoonlijk gesprek over kunst en beleving daarvan. U kunt de podcast beluisteren via deze link 
https://soundcloud.com/user-416917634/durf-te-spreken-aflevering-2-ralph-keuning of aanstaande 
zondag in het radioprogramma Ongelofelijk: Humanisme in Overijssel (Radio Oost 22:30 uur). 
Deel deze link gerust onder uw kennissen en familie.  
 
Digitale bijeenkomst 
Fysieke bijeenkomsten kunnen nu niet door gaan, digitale wel. Wij willen graag het animo peilen 
onder u voor een digitale (informele) bijeenkomst. Lijkt het u leuk om weer eens een paar 
humanisten te zien, zij het dan op een beeldscherm? Weer eens even de stem van de ander horen (in 
zoverre u niet telefonisch contact heeft gehad)? Even babbelen over het een of ander? Bij genoeg 
animo organiseren we een digitale bijeenkomst die u via uw computer, tablet of mobiele telefoon 
kunt bijwonen. Lijkt u dit wat? U kunt uw interesse doorgeven via hvzwolle@gmail.com onder 
vermelding van ‘digitale bijeenkomst’. 
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
 
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.  
 
Podcast teurgluisteren 
Mocht u de eerste podcast nog willen terugluisteren of doorsturen naar bekenden, dat kan. Via deze 
link is de podcast te beluisteren:  https://soundcloud.com/user-416917634/durf-te-spreken-
aflevering-1-hanneke-poelmans  
 
Verwelkoming 500ste lid 
We hadden het plan om op dinsdag 15 december een presentje af te geven bij het 500ste lid, maar na 
het aangescherpte advies van de overheid van de avond ervoor hebben we dat wederom uitgesteld.  
 
Overdracht secretaristaken 
Brechtje en Bas hebben inmiddels de meeste secretaristaken van Rob overgenomen. De 
voorzittersfunctie en de secretarisfunctie mogen conform het huishoudelijk reglement worden 
uitgevoerd door dezelfde persoon, maar een nieuwe werkverdeling achten we beter werkbaar. Voor 
u verandert er niets, u kunt nog steeds bereiken via hvzwolle@gmail.com.  
 
Oproep Regiocontactpersonen 
Onze afdeling strekt zich uit over een groot geografisch gebied in maar liefst drie provincies. Als 
bestuur kunnen we niet alles wat speelt in de regio oppikken. We hebben daarom een aantal leden 
die regiocontactpersoon zijn. Zij zijn een eerste aanspreekpunt in de regio. Als er nieuws is in hun 
regio melden ze dat, ze heten nieuwe leden welkom, kunnen het HV in de regio vertegenwoordigen 
(zoals bijvoorbeeld vorig jaar in Dalfsen bij het kerkenoverleg) en onderhouden (zover hun tijd en 
mogelijkheden strekken) contact met leden. In een aantal regio’s hebben we al een tijd lang een 
vacature voor regiocontactpersoon open staan. Mocht u dit aanspreken of u wilt meer weten? Laat 
het ons weten, wij vertellen er graag meer over. Vacatures zijn er in Raalte, Zwartewaterland, 
Steenwijkerland, De Wolden, Meppel en Staphorst. Hattem en Heerde worden nu waargenomen 
door de regiocontactpersoon uit Oldebroek, maar als u daar aan de slag wilt is dat ook zeker 
mogelijk. 
 
Onze regiocontactpersoon uit Ommen, Marga van der Torre, was trouwens laatst in het nieuws: 
 
 

 
 
Cursussen 
De vrije academie houdt komend voorjaar een collegereeks over Humanisme in Zwolle. Het betreft 



een reeks van acht bijeenkomsten waarin u samen met de docent (Maudy van Klaveren) de rol van 
humanisme in het verleden, het heden en de toekomst bekijkt. Deze reeks begint op 26 januari (over 
een paar dagen) is al bijna volgeboekt, dus wees er snel bij! Voor meer informatie zie:   
https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/collegereeks-humanisme/  
 
Gesprek Groenlinks demonstratieverbod  
Het gesprek waarover we eerder berichtten moet nog worden ingepland. In de soap Goede Tijden, 
Slechte Tijden waren ook demonstranten bij een abortuskliniek te zien in een recente aflevering. 
Hoewel dat fictief is, geeft het wel een inkijkje hoe zo’n demonstratie bij de deur van de kliniek 
overkomt op zwangere vrouwen die een afspraak hebben bij de kliniek. Des te meer reden om dit 
gesprek (digitaal) te voeren om zo in Zwolle weer dichterbij een demonstratieverbod te komen.  
 
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:  
 

Empathie 

Empathie betekent op een fantasierijke manier de situatie van een ander binnentreden in een poging hun 

ervaring te begrijpen alsof we die zelf ervaren. Empathie vereist dat een persoon buiten zijn eigen perspectief 

stapt om de gedachten, gevoelens of omstandigheden van iemand anders te beschouwen vanuit het standpunt 

van die persoon. In veel opzichten is empathie de eerste stap naar ethisch gedrag, omdat het ons in staat stelt 

met mededogen te reageren op het lijden van anderen en ons gezond verstand te gebruiken wanneer onze 

daden invloed kunnen hebben op iemand anders. Het begrijpen van andermans perspectief is niet alleen 

cruciaal voor het opbouwen van betere relaties, maar maakt ons ook betere burgers in onze lokale en 

mondiale gemeenschappen. Empathie bevordert tolerantie, beschouwing en mededogen onder ons allemaal. 
 
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Brechtje, Gertjan, Rob 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 


