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Meer dan een jaar lang hebben we nu te maken gehad 

met restricties i.v.m. de coronapandemie, maar het einde 

lijkt in zicht door de stijgende vaccinatiegraad. Nog even 

volhouden dus. Als bestuur hebben we online vergaderd 

om vast het e.e.a. voor te bereiden. Maar voordat we 

daar meer over vertellen, willen we eerst bestuursjaar 

2020 afronden. We hebben geen ledenvergadering 

kunnen houden. Daarom bieden we het jaarverslag 2020 

per nieuwsbrief aan, zie de bijlage.  

 

Najaarsactiviteiten 
In het najaar willen de filmclub weer oppakken op de 

eerste dinsdag van de maand in bioscoop Skopein en de 

naastgelegen horecagelegenheid The Gallery.  

 

Daarnaast blazen we gespreksgroep De Dialoog weer 

nieuw leven in. We verhuizen daarvoor wel qua locatie: 

vanaf september kunnen we op zondagochtenden 

terecht bij BoogieWoogie in Winterswijk.  

 

En verder kunnen we vast aankondigen dat we cursus 

‘Mens zijn in de 21e eeuw’ aan gaan bieden.  

Wie ben ik, als mens, in de 21e eeuw? Media, markt en 

technologie veranderen je leven, je relaties met anderen 

en de natuur. Hoe blijf je je eigen, bewuste keuzes maken? 

In twee interactieve bijeenkomsten verzamel je een berg 

nieuwe inzichten en een onbevangen blik op jezelf als 

mens in de 21e eeuw. 

Hopelijk krijgt iedereen al zin om deel te gaan nemen na 

deze ‘sneek peek’. Annemieke Klein Hesselink zal de 

organisatie op zich nemen samen met het landelijk 

bureau en zal zodra er nieuws is vast van zich laten 

horen.  

 

Bestuurslid gezocht 
Zoals gezegd neemt Annemieke de organisatie van de 

najaarscursus voor haar rekening. Maar dat is dan 

daarmee ook meteen haar laatste grote klus voor het 

Humanistisch Verbond. Want Annemieke gaat in 2022 

het bestuur verlaten na 18 jaar actief lid geweest te zijn! 

We zoeken dan ook een nieuw bestuurslid.  

Annemieke vervult nu de rol van penningmeester en 

webredacteur.  

 

 

Maar als iemand zin heeft in een bestuursfunctie maar net 

niet in die taken, dan kan er onderling geruild worden. We 

zoeken vooral iemand die zin heeft het humanisme in de 

regio Oost-Achterhoek een impuls te geven. We 

vergaderen zo’n vier keer per jaar, dus het is geen hele 

grote belasting op dat punt.  

 

Heb je interesse, neem dan contact op via onderstaande 

mailadres. Dan maken we even een afspraak om je meer te 

vertellen over wie we zijn en hoe we te werk gaan, en 

hopelijk is er dan een match! 

 

Wie is wie in het bestuur? 
Deze keer stelt Moniek Hendriks-Lensink zich graag aan u 

voor: 

 
 

Sinds 2010 ben ik lid van het Humanistisch Verbond, 

hoewel ik Nederlands Hervormd ben opgevoed. En nog 

steeds merk ik dat ik vele linken heb naar deze kerkelijke 

achtergrond. Ik ben blij dat ik de bijbelverhalen ken i.v.m. 

de culturele impact: zoveel kunst die je beter kan begrijpen 

door die bijbelkennis, zoveel taal die daar vandaan komt.  

 

Ik vind het mooi als mensen steun hebben aan hun geloof. 

Wie ben ik om te zeggen dat God niet bestaat? Ik geloof 

het zelf niet, maar ook dát is maar een geloof. Bij het 

agnostische gedachtengoed voel ik me dan ook het meest 

thuis. Ik merkte dat ik bij de moeilijkere momenten in mijn 

leven niet terugviel op het geloof, maar op de mensen én 

op geschreven teksten van mensen. Hoe fijn is het als 

iemand precies datgene verwoord heeft dat jij momenteel 

meemaakt?! Gezien mijn liefde voor het woord, is het niet 

zo raar dus dat ik in het bestuur de rol van secretaris 

vervul.  

 

Contactgegevens: 
Mail: hvwinterswijkeo@live.nl 
Telefoonnummer: 0543-538831(Moniek privé) 
Website: http://humanistischverbond.nl/afdeling/winterswijk  
En ook op Facebook!  
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Jaarverslag 2020 

Het ledental van onze vereniging per ultimo 2020 is 125 leden.  

Het bestuur bestond dit jaar uit: 

• Bert de Maar, voorzitter 

• Annemieke Klein Hesselink, penningmeester 

• Moniek Hendriks-Lensink en Lou Ritzen, secretariaat 

• Wim Nijhof en Jan ten Dolle, algemene leden 

Aan het begin van 2020, te weten op 16 februari konden we het 70-jarig jubileum van onze afdeling 

vieren, georganiseerd door Lou en Wim. In de Doopsgezinde Kerk aan de Torenstraat in Winterswijk 

waren zo’n 30 leden samen gekomen. Na een warm welkomstwoord van de voorzitter met een 

terugblik op 75 jaar humanisme in de Oost-Achterhoek, was het woord aan onze gastspreker Hans 

Leijenaar. Aan de hand van afbeeldingen van diverse vormen van kunst sprak hij over levenskunst. 

Een geslaagde lezing die de gedachten én de tongen in werking zette, zoals bleek uit de geanimeerde 

gesprekken na afloop. De catering was daarbij ook nog eens uitstekend verzorgd door Jan en Lou. 

Dus al met al een geslaagde activiteit. 

 

Daarnaast hebben we helaas weinig activiteiten kunnen organiseren i.v.m. de overheidsmaatregelen 

in het kader van het coronavirus. Aan het begin van het jaar hebben we nog een paar keer onze 

maandelijkse filmavond kunnen houden bij bioscoop Skopein in Winterswijk, evenals de 

maandelijkse bijeenkomsten onder de noemer De Dialoog. Verder hebben we nog een 

kennismakingsavond georganiseerd met leden van De Sociëteit in Winterswijk. Deze 

kennismakingsavond was gekoppeld aan een filmavond. Nadien hebben de beide verenigingen zich 

over en weer aan elkaar voorgesteld bij restaurant het Kronenhuis. Onder genot van een hapje en 

een drankje is vervolgens de film nabesproken. 

 

Daarna was het helaas niet meer mogelijk om samen te komen in groepen. En gezien de gemiddelde 

leeftijd van onze leden wilden we ook zeker geen risico’s nemen. Bijeenkomsten via Zoom of andere 

technologie hebben we om dezelfde reden niet opgepakt. Middels 2 nieuwsbrieven, in 

respectievelijk augustus en november hebben we tijdens de lockdown contact geprobeerd te 

onderhouden met de leden. Daarvoor was in januari 2020 al een nieuwsbrief verschenen om het 

toen naderende jubileum aan te kondigen. De daarin eveneens aangekondigde ledenvergadering in 

maart 2020 kon helaas ook geen doorgang vinden. Middels email zijn de vergaderstukken naar de 

leden verzonden, maar formeel is er geen afronding geweest van bestuursjaar 2019. 

 

Het bestuur heeft gedurende bestuursjaar 2020 3 keer vergaderd, en is tijdens de lockdown nog 1 

keer fysiek bij elkaar geweest in de tuin van één van de bestuursleden. De rest van de contacten zijn 

per email en telefoon verlopen. Eén van de besluiten die daarbij genomen is, is om de kascontrole 

over 2020 te laten uitvoeren door 2 bestuursleden in plaats van 2 leden te vragen deze taak op zich 

te nemen, wederom om geen van de leden in gevaar te brengen. Inmiddels heeft deze controle 

plaatsgevonden, uitgevoerd door Bert en Moniek, en er kon goedkeuring gegeven worden aan de 

penningmeester.  

 

Vooruitblik                                                                                                                                                              

Nu geleidelijk aan het vaccinatieprogramma op gang begint te komen verwachten we dat we in het 

najaar geleidelijk aan onze activiteiten weer kunnen op starten. We doen dat alleen als dat 

verantwoord is; de richtlijnen van het RIVM zijn daarbij voor het bestuur het uitgangspunt. 

 


