
 

 

Noord-Oost Overijssel. 

 

Almelo, 8 juni 2021 

 

Beste Medeleden en Belangstellenden, 

de Bibliotheek is weer goeddeels open. Het ziet er naar uit dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten in 

het  Humanistisch Café van 15.00 tot 17.00 uur op zaterdag  26 juni. 

Voornaamste agendapunt is een lezing van dokter Hans Gnodde uit Delden over pandemie en 

andere narigheid in de loop der eeuwen. Daaruit blijkt dat wij nog niet mogen mopperen. 

De Bibliotheek vraagt om je ditmaal van te voren aan te melden, met in achtneming van de dan  

geldende coronamaatregelen. Dat kan een week tevoren via onze secretaris: Bram Theo Steynis.  

 

Voorts vragen wij  bij deze 2 vrijwilligers voor de kascontrole.  Opgave bij de penningmeester: 

Jan Wever.  

Wij hebben als uitbreiding van het bestuur een vrouw gevonden. Het is drs. Corrie  

Steenbergen, werkzaam als griffier van de gemeente Almelo. Welkom !  

   

Ons oudste lid, Joke van Gelder, (97 jaar), heeft extra verzorging nodig. Zij heeft een kamer gekregen 

op een afdeling van TMZ op de 4e verdieping van het ziekenhuis. Ik heb haar bezocht en bewonderd 

hoe zij met ernstige lichamelijke klachten geestelijk nog heel vitaal weet te blijven. 

 

In de afgelopen maanden zijn de belangrijkste functies van ons hoofdbestuur van persoon gewisseld. 

Voorzitter Boris van der Ham wordt na vele jaren opgevolgd door  Mardjan Seighali.  Directeur  

Christa Compas wordt vervangen door Robert Bodegraven. Wij hadden met Boris en Christa heel 

goed contact en hopen dat met hun opvolgers te continueren. Wij hebben hen gefeliciteerd en 

uitgenodigd voor een voordracht in Almelo.  Wij hopen dat zij  het Verbond  zullen zien groeien. 

 



 

Want ons ledental van circa 15.000 is toch duidelijk te bescheiden voor een bevolking waar de 

buitenkerkelijken nu de grootste groepering is. Bemoedigend is dat de jonge omroep Human 

gesteund wordt door 90.000 “vrienden”. Wij hebben in een brief gevraagd naar de relatie met het 

Verbond (zie bijlage) en zullen in de Algemene Ledenvergadering van Human aandringen op een 

programma voor een breder publiek. (Minder het niveau van het Humanistisch Quintet). 

 

Wij hebben op  4 mei een bloemstuk gelegd bij het monument voor de oorlogsslachtoffers op het  

Van Dronkelaarplein . In Tubantia werd dat nog met name vermeld, waarschijnlijk omdat er dit jaar  

veel minder  bloemstukken waren i.v.m. de sobere herdenking. Wij zullen wederom meewerken aan  

de Vredesweek van PAX in september. Dan wordt de Vredesboom onthult in de Verzets-liedenbuurt  

op het  Sluitersveld.  PAX is vanouds een Christelijke organisatie, maar wat het vredesstreven betreft 

zitten wij op één lijn!   

 

Wij wensen jullie mooie dagen in goede gezondheid en tot ziens op 26 juni !    

 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

Albert Gietelink, voorzitter                          

06-53700972 en 0546-816048              a.gietelink@hetnet.nl  

Corrie Steenbergen: 06-38741698       corrie.steenbergen@icloud.com     

Jan Wever: 0546-816543                       jjm.wever@kpnplanet.nl  

Gijs van Aarle: 06-42334473                 gvanaarle43@gmail.com  

Bram Theo Steynis: 06-51187748        b.steynis@outlook.com 
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