
 

Noord-oost Overijssel. 

Almelo, 22 december 2020. 

Beste medeleden,    

Hierbij een eindejaarsbrief over een droevig verenigingsjaar. Na de interessante 
lezing  van drs .Claude  Onvlee op 15 februari over Rutger Bregman’s boek “de 
meeste mensen deugen”, zijn wij getroffen door de Corona-beperkingen. 

In onze brief van 20 maart aan jullie werden 2 bijeenkomsten medegedeeld t.w. 
18 april over HumanisLsch Vormings Onderwijs en 13 juni over “De beste eeuw 
ooit”. Deze lezingen konden niet doorgaan om genoemde beperkingen. 

We hebben nog wel bloemen gelegd bij het Monument op 4 mei. En we waren 
gastheer in de Bibliotheek voor een beperkt aantal deelnemers bij de 
herdenking van de atoombom op Hiroshima 6 augustus 1945. Daar was de 
burgemeester, een Japanse dame , vertegenwoordigers van PAX  en de Raad 
van Kerken. Ik heb daar namens de humanisten gesproken. (die tekst hebben 
jullie reeds ontvangen en komt binnenkort op de website). 

Jan Wever en ik hebben nog een paar besloten vergaderingen bijgewoond van 
PAX en van Bruggenbouwers Almelo. Wij zijn daarbij ook uitgenodigd voor de 
eerste steen voor de nieuwe moskee, maar dat evenement hee] in zeer 
beperkte kring plaats moeten vinden.   

We hebben een lezing van dr .Hans Gnodde over rampen in het verleden 
uitgesteld tot het voorjaar, in overleg met de BibliotheekdirecLe. Jullie bestuur 
hee] besloten alle bijeenkomsten uit te stellen tot betere Ljden. De kans op 
overdracht van het virus met ziekte en quarantainegevolgen hee] ons daartoe 
gebracht.  



Onze bestuursleden Gijs van Aarle en Bram Theo  Steynis hebben inmiddels de 
administraLe op orde gebracht. Daarbij is een aantal nieuwe leden via het 
hoofdkantoor bijgeschreven. Wij heten hen van harte welkom!.  

Er is nu ook een website ontwikkeld, te raadplegen via 
www.humanisLschverbond.nl, klik op afdelingen, daarna op Noordoost-
overijssel. (geen streepje tussen Noord en oost). Daarin zijn de verslagen van de 
laatste 2 jaar opgenomen. Ook alle nieuwe berichten zijn daarop te vinden. 

Als het goed is krijgen jullie ook de nieuwsbrieven van de directeur van het 
verbond, Christa Compas. Indien niet, meldt het ons. Daaruit blijkt dat het 
Verbond onze denkbeelden in den lande hee] weten te verspreiden, o.a. met 
hulp van Kamerleden. Wij zijn in het afgelopen jaar met een paar duizend leden 
gegroeid tot 17.000.  Maar gelet op het feit dat de buitenkerkelijken in 
Nederland veruit de grootste groepering zijn, is het aantal georganiseerde 
humanisten nog lang niet groot genoeg.  

De omroep die ons vertegenwoordigt: Human, wordt zelfs bedreigd in het 
bestaan als er eind 2020 geen 50.00 vrienden zijn. Dat halen we waarschijnlijk 
wel,  maar als je nog geen vriend bent geef Human dan een kerstcadeautje. 
Met nu nog de instappremie van 7.50 Euro. 

Als je ziet hoeveel zendLjd de kerken hebben, mogen we niet achterblijven. De 
wereld kan, ook na de coronacrisis, nog ruimschoots ons humanisLsche erfgoed 
gebruiken!    

Jullie bestuur wenst je van harte een gezond en gelukkig 2021 toe, in een 
humanere wereld!  

Albert Gietelink, voorzifer 

http://www.humanistischverbond.nl

