
 

 

Noord-oost Overijssel.                                                                        

 

Almelo, 11 maart 2021. 

 

Beste medeleden en belangstellenden,     

Ons Humanistisch Verbond bestaat nu 75 jaar en daar zijn wij trots op. Wij zijn verbonden.  

De persconferentie van het kabinet op 8 maart geeft ons niet de ruimte voor het  

uitschrijven van een nieuwe bijeenkomst. We zullen nog enige maanden moeten berusten.  

Maar we hopen elkaar in kleine kring informeel te kunnen ontmoeten, waarschijnlijk in juni. 

Het bestuur herhaalt het aanbod om contact op te nemen met leden die graag eens een 

praatje of een bezoekje wensen. Daarom onder deze brief nogmaals onze gegevens.  

Ideeën hebben we genoeg. Drie sprekers: Corian Bakker over Humanistisch Vormings-  

Onderwijs, Hans Gnodde over pandemieën nu en in het verleden en Jordy Ras over de  

Karelskamp. We hebben een lezingverzoek ingediend bij Jan Terlouw en Mardjan Seighali.  

Verder hopen we een cursus Humanisme te organiseren; financieel kan dat. We hebben  

verantwoording  afgelegd aan het hoofdbestuur. 

We willen ook nog wijzen op de Kieswijzer, die jullie hebben ontvangen via de Nieuwsbrief 

van het hoofdbestuur. Al meer dan 100.000 mensen hebben die geraadpleegd. Dat is  

hoopgevend voor een Verbond met slechts 17.000 leden.   

In het hoofdbestuur zijn inmiddels belangrijke wijzigingen opgetreden. De voorzitter van het  

bestuur, Boris van der Ham, is na vele succesvolle jaren teruggetreden. Hij is opgevolgd door 

Mardjan Seighali, die haar sporen heeft verdiend in diverse internationale organisaties. Zij zit 

o.a. in de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens. Wij hebben haar  

uitgenodigd om voor ons te komen spreken in het Humanistisch Café van de  

Bibliotheek Almelo, zo gauw de corona-situatie dat mogelijk maakt.  



Ook de directeur van het HV, Christa Compas, heeft een andere functie aanvaard. Wij  

hebben haar bedankt en gefeliciteerd.  

We hadden een directe goede relatie met haar. De opvolger is nog niet bekend. 

Verder heten wij van harte welkom drie nieuwe leden: Irene de Haan uit Almelo, Renate  

Zeevalkink  en Daan Bootsma beide uit Nijverdal.  

Deze coronatijd is met name geschikt voor het lezen van goede boeken. Daarom hebben wij 

een lijst van boeken samengesteld, die U uiteraard kosteloos kunt lenen. Zie bijlage. 

  

Hopelijk tot spoedig ziens!  

 

 

Met hartelijke groeten,  

Namens bestuur HV afd. Noord-oost  Overijssel ,    

 

 

Albert Gietelink (voorzitter) Joke Smitstraat 87  7607 SK Almelo. a.gietelink@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

Telefoonnummers: 

 

Albert Gietelink:       06-53700972 en 0546-816048 

Jan Wever:                 0546-816543 inspreken mogelijk 

Gijs van Aarle:           06-42334473 

Bram Theo Steynis:  06-51187748 
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