
 

 

         Nieuwsbrief  December 2018    

Beste leden en andere belangstellenden, 
 
Met deze laatste nieuwsbrief van dit jaar kijken we kort terug en melden we onze activiteiten van de eerste 
maanden van het nieuwe jaar. 
Ook een oproep aan allen om de omroepvereniging HUMAN te ondersteunen. Volgend jaar wordt een 
beslissend jaar, om te kunnen blijven bestaan moeten ze 150.000 leden hebben. De omroep moet blijven 
vinden wij. Hieronder meer en hoe je lid kunt worden voor maar 12,50 per jaar. 
 
In de gespreksgroep in oktober was Jeroen de Vos te gast. Hij is Humanistisch geestelijk verzorger in 
verschillende instellingen. Hij gaf ons een mooi inkijkje in zijn werk. 
De Humanistisch geestelijke zorg heeft onze aandacht ook in het nieuwe jaar. We zouden graag zien dat in 
alle zorginstellingen een Humanistisch geestelijk verzorger is. Daarnaast willen we ook laagdrempelige 
Humanistisch geestelijke zorg voor personen die niet in een instelling verblijven.   
 
Momenteel is er een vacature voor een geestelijk verzorger bij Rivas Zorgroep. Bekijk de advertentie op 
onze website: https://humanistischverbond.nl/diversen-drechtsteden-omgeving 
 
In het kader van Dordrecht Dialoogstad deden op 2 en 3 november zo'n 50 deelnemers mee aan 9 
dialoogtafels. De kerngroep, waarin het HV ook participeert, ziet het als een mooie eerste aanzet. In het 
nieuwe jaar wil zij door gaan met de dialoog, ook af en toe gedurende het jaar. In november wordt dan weer 
de Dialoog in de nationale Week van de Dialoog georganiseerd. 
 
De midwintermaaltijd was zeer geslaagd en had een grote opkomst.  
 

                        
     

Heb je de Socrates lezing van Paul Scheffer (3 dec.) gemist? Hier is hij terug te lezen of te 
kijken:  https://www.humanistischverbond.nl/nieuws/macht-zonder-moraal-is-niet-duurzaam 
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De geplande activiteiten voor de komende maanden: 

Nieuwjaarsreceptie  
Graag willen we het glas met je heffen en vooruit kijken naar het nieuwe jaar. 
 
Datum: Zondag 6 januari 2019 
Tijd: 16.00 - 19.00 uur 
Locatie: KunstGalerij Europ'Art, Grotekerksbuurt 8, 3311 CB te Dordrecht 
Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

                                          
 

Gespreksgroep  
In een gezellige huiskamersetting worden actuele, maatschappelijke onderwerpen besproken. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. 

                                                                                        

 
Datum: Woensdag 16 januari vanaf 20.00 uur 
Thema: Verdraagzaamheid. Wat betekent verdraagzaamheid? Zijn er grenzen aan verdraagzaamheid? Wat 
betekent het voor jou persoonlijk? Is verdraagzaamheid hetzelfde als tolerantie? Dat willen we onderzoeken 
met elkaar.  
Locatie: Groen van Prinstererweg 107, te Dordrecht 
 
De gespreksgroep daarna: 
 
Datum: Woensdag 20 februari vanaf 20.00 uur 
Thema: Aandacht. Aandacht is het toverwoord van onze tijd. Aandacht geeft rust in een snel leven. Het 
helpt om in het hier en nu te blijven. Aandacht verbindt mensen met elkaar en hun omgeving, aldus Sjoukje 
van de Kolk.  
Onze aandachtsvaardigheden zijn bepalend voor de kwaliteit van alles wat we doen, dit zegt Daniel 
Goleman in zijn boek Aandacht. 
 
In deze gespreksgroep geeft Jannie van den Heijkant een weergave van de lezing die zij eerder houdt in de 
bibliotheek te Zwijndrecht op 6 februari om 10.30 uur.  
Een persoonlijke zoektocht naar AANDACHT. Wat kan ik er over leren, wat te doen met een dwalende 
geest? En hoe werkt dat bij anderen? 
Locatie: Straussplaats 7, te Zwijndrecht 
 
Je bent van harte welkom als je aan een gespreksgroep wilt deelnemen. Voor informatie of aanmelden (niet 
noodzakelijk), via deze link.   Aanmelden niet nodig, iedereen is welkom. 

mailto:hv.drechtsteden@ziggo.nl?subject=gespreksgroep&body=%0ANaam%3A%0A%0Akomt%20naar%20de%20gespreksgroep%20%2F%20of%20wil%20wat%20weten%20%2F%20melden...
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Algemene Ledenvergadering  
6 maart 2019, is de Algemene Ledenvergadering van Humanistisch Verbond Drechtsteden, noteer het alvast 
in je agenda. Later volgt meer informatie, ook over wat we aansluitend na de ALV doen.  
 

Cursus  
De cursus Humanisme in de 21e eeuw staat in 2019 gepland op de volgende data: 20-3, 27-3, 3-4, 10-4. Van 
19.30 - 22.00 uur. Aanmelden kan binnenkort en dan ook meer informatie. 
                    
 

Overige activiteiten  

    
HV afdeling West Brabant organiseert een levenskunstweekend in Valkenswaard, 17-19 mei 2019.  
Het thema: Inspiratie voor een duurzaam leven 
Wat betekent duurzaamheid. Goed zorgen voor de aarde, het verminderen van klimaatverandering, respect 
voor de natuur, zuiniger leven ... we willen het allemaal.  Maar we weten vaak niet waar te beginnen. En we 
weten ook niet altijd welke informatie nu juist is en welke niet. 
De kern van onze zoektocht is: wat zijn tekenen van hoop, wat zorgt voor optimisme, waar zien we positieve 
ontwikkelingen? Wat zijn onze nieuwe ‘voorbeelden’? We willen eventuele problemen niet ontkennen of 
kleiner maken, maar wel in de juiste context plaatsen. We zoeken met elkaar naar ‘inspiratie voor een 
duurzaam leven’.  
  
Voor meer info en opgeven bij keesschilder@me.com 
 
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 helpt u onze activiteiten een bredere bekendheid  te geven!        

                                              
                                          

 
 

Rubriek 'Aan het Woord'  
 
Word VRIEND van HUMAN 
Human wil mens en wereld vooruithelpen met een gezonde dosis blikverruiming. Hersenvoer voor 
doendenkers, mensen die eerst vragen stellen vóór ze zich een mening vormen. En vervolgens ook echt 
iets doen voor de wereld. 
Doe je mee? De wereld heeft mensen nodig. 
Word vriend. Voor slechts 1 euro per maand krijg je meer stof tot nadenken. 
Samen leven in een mooiere wereld. Dat is ons doel. Samen met jou én 149.999 anderen. Want met 150 
duizend vrienden blijft Human als publieke omroep bestaan.(Tekst website Human) 
 
Human is o.a. verantwoordelijk voor de documentaire 'Schuldig', en 'Moeder aan de lijn, On tour in de 
Leeuwenhoek en het programma Filosofisch kwintet en 'De vloer op'. 
Aanmelden: https://www.human.nl/secure/word-lid.html 
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Humanistisch Vormings Onderwijs op de basisschool. 
Nieuwe docenten gezocht!  

                                             

Voor de toekomst is het belangrijk dat het HVO docententeam zich uitbreidt. Wil je ook het verschil 
kunnen maken? Woensdag 9 januari 2019 start opnieuw de Bedrijfsopleiding HVO. Voor deze 
praktijkgerichte opleiding worden mensen gezocht met een onderwijsbevoegdheid. Kijk voor meer 
informatie op:  http://www.hvoprimair.nl 
 
Wie : Stichting HVO Primair 
Wat : Bedrijfsopleiding humanistisch Vormingsonderwijs 
(voor mensen met een 2de graads lesbevoegdheid) 
Wanneer : Start woensdag 9 januari 2019; 15.00 – 21.00 uur 
Waar : Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht 
 
 
Landelijke site 
Doe meer inspiratie op bij de landelijke site: http://www.humanistischverbond.nl/ 
Daar is ondermeer het volgende te lezen over de actuele thema's. 
 
 

Column van voorzitter Joke Herrewijn-de Vries 

We hebben het altijd over zelf denken, eigen verantwoordelijkheid nemen, eigen keuzes maken, vragen 
blijven stellen over mens en samenleving, dat zijn belangrijke onderwerpen voor humanisten. Maar 
wanneer je werkelijk ieder een eigen verantwoordelijkheid wil geven dan komen toch gedachten van: zou 
iedereen dat aan kunnen.  Men is dat niet gewend. Ik zeg dan bij voorbeeld geef alle drugs vrij.  Alle 
drugs! Kan iedereen dat aan wordt me dan gevraagd? Zolang we ieder niet de verantwoordelijkheid 
geven, krijgt men nooit het zelfvertrouwen dat daarvoor nodig is.  De ouders zullen kunnen leren dat op 
de kinderen over te dragen. Dat heeft tijd nodig, dat weet ik. Maar zolang mensen denken: dat zal mijn 
tijd wel duren (wat een hekel heb ik aan die uitdrukking), dat gaat mij persoonlijk niet aan. Nou vergeet 
dat dan maar. 
… Dat geldt eveneens als we het hebben over duurzaamheid. Het goede zorgen voor de aarde (er is er 
maar één ) al praat men nu troostend over Mars.  Op het ogenblik worden we overvoerd door 
duurzaamheidsverhalen. Het blijft moeilijk om een weg te vinden en onderscheid te maken tussen de 
echte feiten en wat ieder roept. Het valt soms niet mee om opbouwend te blijven en ons geloof in een 
betere en eerlijkere samenleving overeind te houden. 
Toch blijf ik er in geloven, zoals ik in mensen blijf geloven, misschien tegen beter weten in… 
 

Bestuur van het Humanistisch Verbond afd. Drechtsteden e.o. : 
Voorzitter:                      Joke Herrewijn                  T  078 6170761 
Vicevoorzitter:               Marian Pater 
Secretaris:                      Jannie van den Heijkant   T  078 8804484 
Penningmeester:           Jan Baan 
Bestuursleden:              Gerard Wamelink, Jan van de Zedde   
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