
 

 

 

Nieuwsbrief augustus 2021 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

In deze nieuwsbrief kondigen we al weer een paar reguliere activiteiten aan. Voorzichtig starten 

we weer een beetje op. Nog wel met beperkingen zoals afstand houden. 

Bij de onlangs gehouden brainstorm met een aantal leden kwamen mooie thema's langs. 

Binnenkort kunt u deze terugzien in een enquête waarbij iedereen er iets over kan zeggen. 

 

Ook alvast een aankondiging van de feestdag op zaterdag 25 september. Een dag die beslist de 

moeite waard is! 

 

Bericht van de voorzitter.                                            

 

De aftrap van hopelijk post corona was Stil de Tijd. Jullie hadden net als wij behoefte elkaar weer 

te zien, want er waren bijna 50 mensen. Binnenkort is er opnieuw gelegenheid bij elkaar te 

komen. 25 September vieren we wereldhumanisme dag in Dordrecht. Dit is je kans om 

humanisten uit Zuid Holland en Zeeland te ontmoeten rondom het thema verbinding. Via 

workshops gaan we op zoek naar hoe je verbinding kunt maken met jezelf, de ander en de 

maatschappij. Een mooie workshop over taal, een schilderworkshop en een fietstocht langs 

filosofische plekken in Dordrecht. Keuze te over. 

Als er mensen zijn in je omgeving die een kennismaking zoeken met het humanisme of het 

thema, ze zijn van harte welkom. Binnenkort opent de inschrijving via de landelijke site. Ik zie 

ernaar uit jullie daar te zien. Marian Pater 

 

 

 

Een korte terugblik 

De filmavond moesten we helaas annuleren. We komen met een andere film op een nieuwe 

filmavond.  

 

Spinoza vaartocht 

 

Ondanks aan het begin een beetje regen, hebben we een mooie en gezellige Spinoza vaartocht 

gehad in Den Haag. De gids vertelde over de beziens- en wetenswaardigheden, waarbij we soms 

letterlijk gebukt een brug onder door moesten. 

  



Stil De Tijd was terug! 

 

Een mooie en goed bezochte zondagmorgen in het Dordrechts museum. 

 

Het thema authenticiteit stond centraal. Bas haalde Spinoza aan en we associeerden met variaties op 

'ik denk dus ik ben', ik twijfel....ik voel...ik maak....dus ik ben. De jonge Dordtse humanist Emre 

Hoogduijn vertelde over zijn zoektocht naar zichzelf, zijn veelzijdigheid en activisme kwamen duidelijk 

voor het voetlicht. 

        

 
  

 

De geplande activiteiten voor de komende maanden: 

  

 

Praethuys  
 
Voorlopig op locatie waar we voldoende afstand van 

elkaar kunnen houden, worden actuele, 

maatschappelijke onderwerpen besproken. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Aanmelden is noodzakelijk en kom niet bij 

verkoudheid of ziekteverschijnselen! 

  

 

 

Datum: Woensdag 15 september 2021  

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur  

Thema: 3 Eeuwen Verlichting, wat heeft ons dat opgeleverd?  

Jan van de Zedde verzorgt een inleiding op dit thema en daarna gaan we met elkaar in gesprek. 

Locatie:  Villa TrösT  Dubbeldamseweg Zuid 183 3314 JD Dordrecht. 

Ongeveer 14 min lopen vanaf NS station Dordrecht centrum. 

 

Aanmelden: Dit is noodzakelijk en kan tot 14 september via deze link  of telefoon 078 8804484 

 

En daarna: 

 

Datum: Woensdag 20 oktober 2021  

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur  

Thema: De dochters van Dordrecht,  

Schrijfster van het gelijknamige boek Saskia Lensink geeft een lezing hierover en betrekt hierbij 

de uitgangspunten van het Humanistisch verbond. 

Locatie:  Villa TrösT  Dubbeldamseweg Zuid 183 3314 JD Dordrecht. 

Ongeveer 14 min lopen vanaf NS station Dordrecht centrum. 

 

Aanmelden: Dit is noodzakelijk en kan tot 19 oktober via deze link  of telefoon 078 8804484 

Daarna: 
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Datum: Woensdag 24 november 2021  

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur   

Thema: Zinvolle zorg 

Nico van der Leer promoveerde aan de universiteit van Humanistiek in Utrecht op zijn 

promotieonderzoek 'Zinvolle Zorg'. Nico is geestelijk verzorger in verpleeghuis Crabbehove en is 

verbonden aan het Centrum voor Levensvragen.  

Locatie:  Ontmoetingscentrum De Prinsemarij, Nassauweg 4, 3314 JR Dordrecht. 

Ongeveer 10 min lopen vanaf NS station Dordrecht centrum. 

 

Aanmelden: Dit is noodzakelijk en kan tot 23 november via deze link  of telefoon 078 8804484 

 

Feestdag zaterdag 25 september  
 

We hebben wat te vieren. Dat waren we vorig jaar al van plan: Wereld Humanismedag en 75 

jubileum Humanistisch verbond en ook nog 800 jaar stadsrechten Dordrecht. Daarom het plan 

om de feestdag in Dordrecht te organiseren. Dat doen we met een aantal afdelingen in de regio 

zoals Rotterdam, Haaglanden, Delft, Leiden, Midden Holland en Zeeland. Een dag met 

inspirerende workshops en lezingen, voor elk wat wils. 

 

Tijd: 11.00 - 16.30 uur.  

Locatie:  Villa TrösT, Dubbeldamseweg Zuid 183 3314 JD Dordrecht. 

Meer over de Villa, zie de website: https://villatrost.nl/ 

Ongeveer 14 min lopen vanaf NS station Dordrecht centrum. 

 

Aanmelden: Dit is noodzakelijk. Binnenkort sturen we meer informatie en de link voor 

aanmelden. 

 

 

Stil de Tijd - Zin op Zondag  
 

Tolerantie  

Is het in alle gevallen noodzakelijk de mens te 

respecteren? Gelukkig niet. Sommige mensen 

houden er maar rare ideeën op na, daar hoef je niet 

direct respect voor te hebben. Tolerant zijn is wat 

anders. Tolerantie is de inspanning die je moet 

doen om mensen die anders denken en doen 

bestaansrecht toe te kennen. Tolerantie is goed en 

belangrijk, maar niet altijd makkelijk. 

  

Dag van de tolerantie 

Als we dat hokje wat groter maken 

past iedereen er in. 

(Loesje) 
  

   

 

  

Bas van der Sijde, humanistisch geestelijk begeleider gaat in gesprek Louise Langelaan, HVO docente 

en nauw betrokken bij Het Huis van Erasmus in Rotterdam. Erasmus wordt ook wel de grondlegger van 

tolerantie genoemd. 

Er is muziek van Ed van Dijk. Bas & Ed brengen een verhaal met muzikale omlijsting die kan helpen 

het persoonlijke tolerantievermogen te vergroten... 

 

Datum:   Zondag 14 november 2021 

mailto:drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl?subject=Aanmelden%20voor%20Praethuys%2024%20november&body=Naam%3A%20%20


Tijd:        11.00 uur - 12.15 uur (inloop vanaf 10.30) 

Locatie:   Auditorium Dordts museum,  Museumstraat 38, 3311 XP, Dordrecht 

 

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 12 november via deze link of tel.nr. 078 8804484. 

Wanneer u zich al eerder heeft aangemeld voor een andere datum dan is aanmelden niet meer nodig. 

 

Iedereen is van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

 

Wandelen: 

We gaan door met onze wandelinitiatieven. We passen het aantal personen aan met wat 

op dat moment is toegestaan.  

Ideeën blijven van harte welkom, laat het ons weten! 

Hieronder enkele ideeën, lijkt het je wat, neem dan contact op! 

                                                                        

 

In Zwijndrecht 

Jannie vd Heijkant neemt je mee voor een wandeling van ongeveer anderhalf uur naar het 

Arboretum en Develbos. In overleg worden dag en tijd bepaald.  

Reacties graag via: 

Email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl  of telefoon 078 8804484 

 

In Dordrecht 

Een mooie wandeling door een deel van Dordrecht. In overleg worden dag en tijd bepaald.  

Reacties graag via: 

Email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl  of telefoon 078 8804484 

 

In Gorinchem 

Onder leiding van Gerard Wamelink wandelen door Gorinchem. In overleg worden dag en tijd 

bepaald.  

Reacties graag via: 

Email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 0184 642512 

Cursussen  
De cursus op maandagavond 25 oktober. 'korte kennismaking met Humanisme' is vol ! 

Wanneer er meer belangstelling is kunnen we de cursus volgend jaar weer agenderen. 

 

8 Colleges humanisme     Van Erasmus tot Rousseau 

In acht interactieve colleges bekijkt u met uw docent de rol van humanisme in het verleden, het 

heden en de toekomst. Onderzoek met Erasmus hoe de mens in de renaissance anders ging 

denken over de ontwikkeling van het kind, de kijk op het onderwijs en de betekenis van Bildung. 

Leer met John Locke, Voltaire en Rousseau hoe de Verlichting heeft bijgedragen aan onze 

mensenrechten en met Nietzsche hoe het humanisme zich verhoudt tot het milieu en 
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duurzaamheid. Ervaar hoe kunst en verbeelding een rol spelen bij zingeving. Kijk met Spinoza 

naar de relatie tussen humanisme, atheïsme en religie en hoe je het humanisme concreet in je 

eigen leven toe kunt passen. Je gaat de dialoog aan en leert hoe je jezelf tot de nieuwe geleerde 

kennis verhoudt. 

De collegereeks wordt georganiseerd ism de Vrije Academie. 

In Dordrecht is deze gepland op woensdag 22 september t/m 24 november i 

 

Inschrijven is mogelijk en gaat via de Vrije Academie. Zie: 

https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/collegereeks-humanisme/ 

 

De cursus kan ook online worden gevolgd.  

Online Collegereeks Humanisme 

                             

  

In acht interactieve colleges bekijk je met je docent de rol van humanisme in het 

verleden, het heden en de toekomst. Van Erasmus tot Rousseau. 

Meer informatie via onderstaande link. 

https://www.humanistischverbond.nl/laat-je-inspireren/cursussen/collegereeks-humanisme/ 

  

 

Vooruitblik  

Midwinterviering met een maaltijd....woensdagavond 15 december...... 

 

 

 

 

Gedicht van Joke Herrewijn-de Vries 

 

Humor is van belang, 

  

Plagerijtjes kunnen eveneens, 

  

Vertrouwen moet er zijn 

  

Maar boven alles gevoelens ten opzichte van elkaar! 

   

Rubriek 'Aan het Woord'  
Ter informatie 
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Over Villa TrösT 

Via de website van de Villa is te lezen dat er veel activiteiten georganiseerd worden de 

komende tijd en de theetuin is 's middags van 14.00 - 16.00 uur open. 

Lees hieronder over de troostconcerten. 



 

 

 

  

 

Op onze Facebook pagina zijn onze activiteiten ook te vinden en geven we tips voor andere 

mogelijk interessante zaken. Te raadplegen via HV Drechtsteden: 

Door onze berichten te delen en te liken help je onze activiteiten een bredere bekendheid te 

geven!        

https://www.facebook.com/hvdrechtsteden/


 

                         

                                                   . 

 

 

Doe meer inspiratie op bij de landelijke site: http://www.humanistischverbond.nl/ 

 

 

                               

 

 

                    

 

 

Bestuur van het Humanistisch Verbond afd. Drechtsteden e.o. : 

Voorzitter:                      Marian Pater T  06 23942795 

Secretaris:                     Jannie van den Heijkant  T  078 8804484 

Penningmeester:           Jan Baan 

Bestuursleden:              Joke Herrewijn, Gerard Wamelink, Aziz  El Manouzi 

  

Algemeen e-mail adres: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl 

De website: http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/drechtsteden 
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