
 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2021 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

In deze nieuwsbrief kondigen we de laatste activiteiten aan van dit jaar. We gaan de 

midwintermaaltijd weer organiseren! We blikken ook terug op een prachtig feest 25 september. 

Verder is uit een van de bijeenkomsten een mooi initiatief gekomen om samen een boek te lezen. 

Zie hieronder bij de Terugblik.   

 

Verder hadden we te maken met een ernstige landelijke email-storing en kan het zijn dat uw 

eerdere aanmelding, gedaan tussen 1 september en nu 4 oktober, niet is aangekomen en vragen 

we nogmaals aan te melden via (nieuwe) link bij de betreffende activiteit!  

 

Bericht van de voorzitter.                                            

 

Wat een mooie dag van verbinding hebben we beleefd. Het weer was stralend, de locatie prachtig 

en de workshops boeiend. We hadden geprobeerd voor ieder wat wils te organiseren. En ik geloof 

dat dat gelukt is. Sowieso was iedereen blij elkaar weer te zien. 

Henk zorgde voor de Jaap van Praag tour op overal vandaan gescharrelde fietsen, mensen 

konden hun eigen ritueel vormgeven, meedoen met een spel om humanistische thema’s met 

kinderen te bespreken, kunst maken, meer te weten komen over de rebelse kant van Top Naeff, 

etc. 

Een groep van ons is daarna nog lekker gaan eten bij restaurant Post en dat was ook fantastisch 

en heel gezellig. Nu staat er bij mij thuis een prachtig grafiek, gemaakt door een clubje mensen 

die les hebben gekregen van Wim van Broekhoven, de graficus. Als ik iemand daar blij mee kan 

maken, geef me dan even een berichtje, dan breng ik hem langs. 

De rest van het jaar is inmiddels ook weer volgepland met mooie activiteiten. Ik hoop jullie daar 

te zien. Marian 

Een terugblik 

 

Praethuys over 3 Eeuwen Verlichting..  

 

Een boeiende en goed bezochte bijeenkomst. 

Mooie presentatie van Jan vd Zedde die een reis door de Tijd maakte en daarna is in groepjes 

gesproken over wat we zijn opgeschoten op de belangrijke thema's.... 

 

 



 

Oproep om samen te lezen: 

Daaruit voortvloeiend is een idee ontstaan om met een groepje samen het boek te lezen: 'Angst 

voor de vrijheid', van Erich Fromm. 

 

50 jaar geleden leek het ondenkbaar dat onze democratische waarden ooit nog op de tocht 

zouden komen te staan. Inmiddels zijn er, niet alleen buiten Europa of in de voormalige 

oostblokstaten maar ook in West Europa en in ons eigen land, ontwikkelingen die laten zien dat 

ons democratisch model helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is. Technologische 

ontwikkelingen lijken de democratie uit te hollen en voor veel mensen lijkt een autoritaire 

inrichting van de samenleving ineens aantrekkelijk. Heeft onze democratie zijn langste tijd 

gehad? 

 

Is het boek van Fromm letterlijk gedateerd of zijn de basisgedachten erin zo fundamenteel dat 

het ook nu nog kan helpen de geschetste ontwikkelingen te herkennen en te bestrijden. Dat is de 

vraag die we met een groepje willen onderzoeken. Dat doen we door het boek te lezen en te 

bespreken, uitmondend in een verslag met conclusies en aanbevelingen. Wie wil er meedoen?  

 

Reacties hier melden 

 

Feest van verbinding zaterdag 25 september  

 

En..... we hadden een prachtig mooie dag, het was echt een feest van Verbinding en Gesprek, op 

vele manieren! 

 

                   

 

 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 20 oktober 2021  

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 u) 

Thema: Dochters van Dordrecht,  

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

de uitgangspunten van het Humanistisch verbond. 
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Een verhalenbundel over vrouwen uit de 

geschiedenis van Dordrecht. 

Een boek vol zangeressen, schrijfsters, 

kunstenaressen en politieke vrouwen. Maar ook met 

vrouwen uit legendes en vrouwen die beschuldigd 

werden van tovenarij. Bovendien de echtgenote van 

Cornelis de Witt, een vroedvrouw uit de arme 

wijken, de eerste bibliothecaresse van Nederland en 

een verzetsheldin uit de Tweede Wereldoorlog. 

Allemaal vrouwen die ergens tussen de twaalfde 

en twintigste eeuw in Dordrecht leefden.                   

 

 

 

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 

 

En Praethuys daarna: 

 

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 

 
Let op! Vanwege een email-storing kan het zijn dat uw eerdere aanmelding, gedaan tussen 1 

september en nu 4 oktober, niet is aangekomen en vragen we nogmaals aan te melden via de 

link hierboven. (is een ander emailadres). 

 
Dialooggesprekken 

 

Aan tafel voor de Dialoog  Bibliotheek Zwijndrecht   

Het thema is Aan ’t werk! 

 

In samenwerking met de Bibliotheek AanZet bieden we dialooggesprekken aan. 

De locatie is in de bibliotheek en Het humanistisch Verbond stelt getrainde gespreksleiders 

beschikbaar.       

                          

Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2021: 'Aan het werk'! 

  

Vroeger was werk de enige manier om de eerste levensbehoeften te vervullen. Nu lijkt het steeds 

meer een wezenlijk kenmerk van wie je bent en waar je bij hoort.   
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Anno 2021 is werk voor veel mensen meer dan alleen een noodzakelijk kwaad om brood op de 

plank te krijgen. Het is een manier om het leven zin en structuur te geven, een plek waar je 

sociale contacten onderhoudt, een middel om aanzien en status te verwerven en een belangrijke 

pijler in de vorming van je identiteit.     En hoe zit dat als je geen werk (meer) hebt….? Via de 

dialoog gaan we daarover met elkaar in gesprek 

 

Op maandag 11 oktober van 19.30 – 21.30 uur.   

Bibliotheek Norderstedtplein 8, in Zwijndrecht 

 

Wat houdt een Dialoog in? 

Een dialooggesprek, kun je zeggen, is een ontmoeting tussen mensen in een gesprek bij jou in de 

buurt. Het maakt verbinding tussen mensen die misschien anders niet zo snel met elkaar aan 

tafel zitten. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op 

die de onderlinge binding versterken.  Het brengt mensen op nieuwe ideeën en gedachten. 

Fijn als je mee wil doen als gespreksdeelnemer aan een dialoogtafel. Per tafel zo’n 6-8 personen 

en een getrainde gespreksleider begeleidt het gesprek. 

 

ZIN IN… 

EEN GOED GESPREK 

EEN FIJNE ONTMOETING 

GEHOORD EN GEZIEN WORDEN ……… 

 

Meld je dan snel aan.     Toegang is gratis en iedereen is welkom.     Meld je aan 
 

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 

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. 

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

https://www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten/dialoog-aan-het-werk
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Midwintermaaltijd  
Graag nodigen we je uit voor onze jaarlijkse midwintermaaltijd. 
Wil je mee doen met de midwintermaaltijd (Captain’s dinner met stamppotten)? 

                                             Met vegetariërs wordt rekening gehouden. 

Datum: Woensdag 15 december  

Tijd: 17.30 uur - 21.00 uur 

Locatie: Rotterdamseweg 126, hoek Koninginneweg (gebouw fotoclub) te Zwijndrecht. 

 

We vragen een bijdrage van 10 euro per persoon. 

Laat je even weten of je mee doet? Graag via deze link 

 

 

Wandelen: 

We gaan door met onze wandelinitiatieven. 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: hv.drechtsteden@ziggo.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: hv.drechtsteden@ziggo.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: hv.drechtsteden@ziggo.nl  of telefoon 0184 642512 

 

Gedicht van Joke Herrewijn-de Vries 
 

21 juni viel dit jaar 

 op 25 september, door 

Corona, eerder kon niet hoor! 

Helemaal in Tröst, want het was daar 

 Het weer was zomers 

80 Humanisten waren erbij 

Stonden er zelfs voor in de rij! 

 En dat waren echt geen dromers. 

 Dan vier workshops om te bezoeken 

 Een fietstocht via humanisten 

 Die alles heel erg goed wisten 

 Deden één en ander uit de doeken. 

 Het thema was verbinding 

 Dat verband kwam telkens terug 

 en stapelde zich op onze rug 

 Verbondenheid was echt een ding. 

 

Het was een heel positieve dag 

 die voortaan weer in juni mag.  
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Rubriek 'Aan het Woord'  
Ter informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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!        

              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 is voorlopig:  hv.drechtsteden@ziggo.nl   

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