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Inleiding
Het was een gek en stil jaar. Een jaar van bezinning zullen we maar zeggen. Het zou het jaar zijn van 800
jaar Dordrecht en het vieren van 75 jaar vrijheid. Allemaal activiteiten waar we bij aan zouden sluiten op
Wereld Humanismedag, in onze praatgroepen en dialogen. Maar het mocht niet doorgaan. Jammer maar
ook heel begrijpelijk. In de zomer ging het de goede kant op. Normaliter is onze zomer rustig, maar deze
keer, omdat we jullie zolang niet hadden ontmoet hebben we lezingen en een filmavond georganiseerd.
Op afstand en met een intekenlijst maar ik vond het toch zeer geslaagd. Jentie Kraamer over goed ouder
worden, de film in The Movies en de lezing over armoede door Riet Duykers hadden allemaal een
wachtlijst. Jullie hadden ook zin in een activiteit met ons, concludeer ik daaruit.
Voor dit jaar betekent dit dat als Corona het toelaat we in de zomer ook activiteiten zullen organiseren.
Toen we in lockdown gingen leek het alsof we niets meer konden. Toch wandelen mensen nog met
elkaar en zoeken we mensen op, een op een. Daar gaan we ook in 2021 mee door.
Een van onze bestuursleden heeft aangegeven dat hij stopt als bestuurslid. We hebben iemand
gevonden die zijn plek wil innemen. Fijn om iemand zo enthousiast te zien om mee te helpen mooie
activiteiten te organiseren. Tijdens de ALV van 2021 is zijn voordracht.
We groeien nog steeds in ledenaantal. Lang stond de teller in de Drechtsteden rond de 250 maar
inmiddels hebben we meer dan 300 leden. Ook jonge mensen worden lid. We hebben hen via een
enquête dit jaar gevraagd of ze speciale wensen hebben. De agenda voor 2021 is ingevuld. Maar de
eerste maanden zijn bij dit schrijven al voorbij in Coronastilte. Wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen we
dan maar. Ik spreek de hoop uit dat we elkaar in 2021 vaker en in goede gezondheid kunnen zien.
Marian Pater
Ledenaantal
De afdeling Drechtsteden e.o. telt per 31-12-2020 304 leden, een stijging van 55 personen ten opzichte
van december 2019. Er kwam ook een aantal jonge nieuwe leden bij van rond de 20!
Bestuursactiviteiten:
➢ 4 Maart was de Algemene Ledenvergadering. Na de vergadering werd uitleg gegeven hoe we
samen met Humanitas in onze regio goede gesprekken gaan organiseren bij mensen thuis die
daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld bij steun bij het verwerken van een ingrijpende
gebeurtenis of hulp bij het zoeken naar een leuke activiteit of nieuwe contacten of mensen
gewoon op zoek naar een goed gesprek.
➢ Het bestuur kwam 7 maal bijeen, voornamelijk ter voorbereiding van bijeenkomsten en
activiteiten.
➢ Regio overleg 22 januari en 4 maart in Dordrecht over Wereldhumanismedag en 15 februari
plenair overleg in Rotterdam en daarna nog eenmaal via Zoom.
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➢ In het najaar is een enquête verstuurd naar onze jongere leden om eens te polsen wat hun
wensen en verwachtingen zijn. De respons viel wat tegen.
➢ Bestuursleden namen deel aan een aantal bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk
bureau zoals:
- 28 juni voorzittersoverleg in Amersfoort.
- 21 november de Algemene HV-ledenvergadering via Zoom.
➢ In het najaar hebben we twee boeken over het humanisme gedoneerd aan de bibliotheek
Dordrecht en aan de bibliotheek Zwijndrecht. Van Jos de Wit over kopstukken van het
humanisme en het boek In het licht van de wereldliteratuur, een humanistische bloemlezing.

➢ Het bestuur ontvangt af en toe een bericht van mensen met een bepaalde hulpvraag. Deze
mensen worden te woord gestaan, soms volgt een nader gesprek en soms wordt doorverwezen
naar bijvoorbeeld een humanistisch raadsman/vrouw.
➢ De secretaris verzorgt de informatie van de afdeling naar buiten (website, facebook) en naar de
leden (de nieuwsbrief per e-mail, en enkele per post).
➢ Nieuwe leden kregen een welkomst brief (per e-mail of per post) en informatie over de afdeling
Drechtsteden toegestuurd. Geprobeerd wordt de nieuwe leden ook telefonisch te spreken.
➢ De nieuwsbrief verscheen in het verslagjaar 5 maal.
➢ In gedachten 75 jaar vrijheid, werden in
de maanden april tot juni 8 berichten
verstuurd over oorlog en vrijheid. De
meesten verhalen werden geschreven
door Henk Mesman.

Doordat vanwege de Corona regelmatig een en ander moest worden bijgesteld kwamen er ook
verschillende zogenaamde nieuwsflitsen uit om de stand van zaken te actualiseren.
Praethuys-bijeenkomsten en lezingen:
Veel moest worden geannuleerd maar het volgende ging wel door:
➢ 15 januari: Duurzaamheid
➢ 19 februari: Stuntelen en falen (imperfectie).
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➢ 15 juli: Goed ouder worden, hoe doe je dat? Een interessante bijeenkomst verzorgd door Jentie
Kraamer (arts, specialist ouderengeneeskunde) met goede opkomst in Cascade te Hendrik Ido
Ambacht.

➢ 19 augustus: Armoede in Nederland. Wat

kunnen we doen? De voorzitter van
platform tegen armoede, Riet Duykers,
verzorgde de inleiding.

➢ 16 september: Een brainstormsessie over het jubileum 75 HV in 2021.

Overige aktiviteiten:
➢ 5 januari de nieuwjaarsborrel in de
Prinsemarij, te Dordrecht.
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➢ 30 januari heeft Jannie van den Heijkant twee gastcolleges gegeven op de Pabo
in Dordrecht over Humanisme in het kader van een workshop levensbeschouwing.

➢ 9 februari bezoek aan en rondleiding door het Vredespaleis in Den Haag.

➢ 12 februari dialoogtafel in bibliotheek Zwijndrecht met het thema Respect.
➢ 28 februari een radio interview met onze voorzitter Marian Pater met RTV Papendrecht. Thema
was debat vanuit een levensbeschouwing samen met een Iman en een dominee uit de regio.
➢ De cursus Vrouwelijke kopstukken in de Verlichting 5 avonden in september (10 deelnemers).
Docent Jos de Wit.
➢ Filmavond 5 augustus, vertoning van de documentaire Down to Earth in The Movies, met een
nabespreking op het terras tijdens een warme zomeravond. (19 deelnemers)
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➢ Zondag 4 oktober verdiepingsdag Goed leven, Goede dood in de Prinsemarij (12 deelnemers).
➢ In maart hebben we helaas de cursus Filosofie en Humanisme aan de gedetineerden in Dordrecht
moeten stoppen. Hopelijk kunnen we deze in 2021 weer oppakken.
➢ De leesclub bestaat momenteel uit 8 leden en is 3 maal bij elkaar geweest.

➢ Veel activiteiten konden niet doorgaan wat wel kon was wandelen met elkaar. Eerst met
maximaal 3 personen en later met 2 en 1 persoon en als het zo uitkwam een kop soep na afloop.
Wandelen bleek de manier om met toch samen iets te doen en er kwamen leuke nieuwe
kennismakingen uit voort.

Het bestuur HV Drechtsteden.
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