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CONGRLS 1959 
11 en 12 april te ROTTERDAM 

Secretaris organisatie-comité: ir. 'H. A. v/d Hout, Stadhouderslaan 143 d, Rotter-
dam. Postrekening no. 51.50.55 t.n.v. penningmeester Hum. Verbond, Gem. Rot- 
terdam. 

Voor telefonisch overleg gebruike men de volgende nos.: 
Over huisvesting 01800-51.747. 
Alle overige congres-zaken 01800-123.003. 

Wijze van aanmelden: 

  

Voor niet-afgevaardigden: 
Door middel van briefkaart. 

Voor gemeen.  schaps afgevaardigden: 
Door middel van speciale aanmeldings-
kaart annex geloofsbrief, die ieder ge-
meenschapssecretariaat wordt toege-
zonden. 

 

  

Voor beide categorieën geldt: 

Logies bij geestverwanten is mogelijk. 
Kosten van de niet-verplichte lunch op zondag bedragen f 4,50 inclusief. 
Betaling kosten dient tegelijk met de aanmelding te geschieden en wel op boven- 
genoemde postrekening. 
De aanmelding kan geschieden bij bovenvermeld adres te Rotterdam, uiterlijk 

21 maart a.s. 
Ook zij, die niet in Rotterdam logeren, dienen zich te melden. 
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PROGRAMMA 

zaterdag 11 april 
Ontvangst door het 
Gemeentebestuur 
Ontvangst en inschrij- 
ving 
le zitting 
Pauze 
Demonstratieve en cul- 
turele bijeenkomst 

zorning 12 april 
10.00-12.30 2e zitting 
12.30-14.30 Maaltijd 
14.30-17.00 3e zitting 

AGENDA 
I. Opening 

II. 1 Mededelingen 
2 Notulen congres '58 

III. 1 Jaarverslag secretaris 
2 Jaarverslag penningmeester 

IV. Voorstellen en amendementen 
V. Openbare bijeenkomst 

Spreker: D. Th. F. d'Angremond 
„Wat heb je er aan?" 

VI. Begroting 1959 
VII. 1. verkiezing Hoofdbestuur 

2. verkiezing Hoofdredacteur 
3. verkiezing financiële com-
misssie 

VIII. Bestuursoverdracht 
IX. Rondvraag 
X. Sluiting 
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14 maart 1959 

14.30 uur 

15.00-16.00 

16.00-18.30 
18.30-19.30 
20.00-22.30 

MIGRATIE 

oor de Centrale Commissie voor Gees-
telijke Verzorging (C.C.G.V.) van het 

Humanistisch Verbond is een rapport uitgege-
ven onder bovenstaande titel. Het is aan alle 
gemeenschapsbesturen toegezonden uit de over-
weging, dat het hier om een belangrijk verschijn-
sel gaat, dat de volledige aandacht van het Ver-
bond verdient. 

Het rapport wijst erop, dat onder migratie 
wordt verstaan de binnenlandse verplaatsing van 
personen van de ene woongemeente naar de 
andere, met het doel van blijvende vestiging. 
Dit dus in tegenstelling met emigratie, waarbij 
het om vertrek naar het buitenland gaat. 

Het gaat hier om omvangrijke groepen. Men 
heeft uitgerekend, dat in Nederland jaarlijks 
vier á vijfhonderdduizend mensen van de ene 
gemeente naar de andere gaan. Verhuizingen 
binnen de steden zelf zijn hier dus niet bijgere-
kend. 

Duidelijk is, dat deze verhuizingen in het leven 
van de mensen enorm veel kunnen betekenen, 
als we alleen maar denken aan de vestiging van 
een gezin uit een kleine plattelandsgemeente 
in een grote stad in het Westen. Moeilijkheden 
om weer contacten te leggen, vooral voor de 
vrouw, zijn aan de orde van de dag. Daarom 
wordt ook in kerkelijke kring aan dit verschijn-
sel de grootste aandacht besteed, en dit geldt 
in dezelfde mate voor het Humanistisch Ver-
bond ten aanzien van de .buitenkerkelijken. 

Het is dan ook begrijpelijk, dat in genoemd 
rapport grote aandacht wordt besteed aan de 
taken die hier voor het Verbond liggen al is 
men zich wel bewust, dat rekening moet wor-
den gehouden met het tekort aan mensen, dat 
vooralsnog bestaat. We lezen daarover: „De 
vraag, of het Verbond een taak heeft onder de 
buitenkerkelijke migranten, behoeft nauwelijks 
beantwoording. Het Verbond ziet een taak onder 
kille buitenkerkelijken, dus ook onder migranten. 
In beginsel is de taak onder migranten geen an-
dere dan die onder de buitenkerkelijken in het 
algemeen. Men kan echter wel stellen, dat de 
migrant, in zijn positie van migrant aan grotere 
risico's van geestelijke desintegratie en een-
zaamheid blootstaat dan de buitenkerkelijke in 
het algemeen en dat hij 'daarom recht op bij-
zondere aandacht heeft. Het Verbond zal der-
halve de migrant, voorzover nodig, in bijzonde-
re mate individuele geestelijke steun moeten bie-
den bij de problemen, waarvoor hij, juist als 
migrant, kan komen te staan. Daarvoor zal het 
hem, alweer voorzover nodig, en gewenst, moe-
ten helpen zijn plaats te vinden in zijn nieuwe 
omgeving, waartoe het hem als bijdrage een gees-
telijk tehuis in de Verbondsgemeenschap biedt. 

Het vraagstuk krijgt nog een' bijzonder aspect 
doordat migratie de buitenkerkelijkheid in de 
hand werkt. Vele traditioneel godsdienstigen 
vervreemden van 'de kerk, als zij de bindingen 
met het oude milieu kwijtraken. Hierdoor wordt 
de taak van het Verbond onder de migranten 
nog geaccentueerd." 

Het rapport somt een aantal taken op, die 
gemeenschappen kunnen verrichten, o.a. huis-
kamerbijeenkomsten voor migranten, vrouwen-
middagen, aandacht vooral voor de jeugdigen, 
waarbij groepswerk een rol kan spelen enz. Wie 
er meer van wil weten, moet het rapport maar 
eens aanvragen bij het Centraal Bureau of het 
ter sprake brengen op een bijeenkomst van zijn 
gemeenschap. 

Nog vier weken scheiden ons van het 

1 
congres. In die vier weken wordt op 
au gerekend! Zorgt au en001r, daal outs 

ledental stijgt. 
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In de nieuwe omroepwet krijgen de humanisten geen zendtijd! Buitenkerkelijke 
gerepatrieerden mogen in de contractpensions door de raadsman van het Verbond r‘ 
niet worden bezocht! Het humanisme wordt als ernstige levensovertuiging door 

velen nog steeds niet erkend! 
Wilt u dat daar verandering in komt? Dat de buitenkerkelijken niet langer als k 

burgers van mindere orde worden beschouwd? 

Dan moet ook u meehelpen om het Verbond, uw eigen organisatie, sterker te k̀  

maken! 	
1.1 
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Kandidaat Hoofdredacteur 
Mens en Wereld 

P. W. van der Vliet, Amsterdam. 
(Hoofdbestuur). 

Komt u dit jaar ook naar 
„De Ark"? 

3. Mevr. J. K. van Eck, Rotterdam. 
(21  Mt.r0;40/3/ 
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400,-- 

307.150,— 292.750,— 97.900,— 83.500,- 
83.500,,— <-1 

Nadelig saldo 14.400,— 

6 

CONGRES 1959 

Amendementen van de gemeenschap-
pen: 

1. Toe te voegen achter H.B. voorstel 1 
onder a: 

„Met alle mogelijke middelen worde 
bevorderd, dat in 1960 een andere lande-
lijke bijeenkomst zal worden gehouden." 

(Krimpen aan den IJssel) 

Toelichting: 
Wij zijn van mening, dat t.a.v. het per-

soonlijk contact in groter verband niet ge-
noeg aandacht besteed kan worden. 

Pre-advies H.B. 

Ontraden. 

2. Toe te voegen achter H.B. voorstel 1 
onder a: 

„Vóór de nieuwe volkstelling worde, op 
een door het H.B. te kiezen tijdstip, een 
landelijke demonstratieve vergadering be-
legd, waarop de betekenis van het Huma-/ 
nisme in verband met de toenemende on-
kerkelijkheid wordt besproken en waarop 
tevens nog eens de eisen aan de orde ko-
men, die het Verbond in verband met de 
geestelijke verzorging van buiten-kerkelij- 
ken stelt." 	 (Gouda) 

Pre-advies H.B. 

• Het lijkt minder wenselijk in déze nu 
-reeds beslissingen te nemen. Ontraden. 

Kandidaten Financiële Commissie 

1. C. Vermeulen, UtrechtiM5y2de-,4,cp 
2. Mevr. H. Meyer-van Praag, Amster-

dam (Hoofdbestuur); 

LANDDAG 1959 EMMEN 

I n alle gewesten blijkt belangstelling te be-
staan voor de landdag op Hemelvaartsdag (7 

mei) die dit keer in Emmen zal worden gehou-
den..Dat is ook geen wonder, wánt wie vorig jaar 
naar Emineloord is geweest, zal deze keer ook 
niet willen ontbreken. De tocht naar het mooie 
Drentse land is op zich zelf al een belevenis. En 
wat van het voorlopige programma bekend is, is 
al aantrekkelijk genoeg. Vanaf half elf worden 
de deelnemers in het centrum van ontvangst, het 
prachtige gemeente-lyceum, verwacht, waar men 
de meegebrachte, boterhammen kan opeten en 
vrienden uit het hele land ontmoeten. Om half 
een starten drie excursies, de eerste naar het 
veengebied, waar nog turf gemaakt wordt, en 
ook een hunnebed wordt bezocht; de tweede 
naar de terreinen van de oliewinning en naar een 
opkomend tuinbouwgebied en de derde docir oud 
en nieuw Emmen. De kinderen gaan onder lei-
ding een bezoek brengen aan het fraaie Noorder 
Dierenpark. Om half drie vangt in de aula van 
het lyceum de bijeenkomst aan, waar onze alge-
meen voorzitter dr. van Praag zal spreken. Aan 
de opluistering wordt al gewerkt, dit belooft iets 
heel bijzonders te worden. 

De kosten voor alle deelnemers, zonder reis-
kosten uiteraard, bedragen f 1,50 per persoon. 
Daarvoor krijgt u het hele programma, de kin-
deren toegang tot het Dierenpark, een kopje 
koffie of thee bij de lunch, en de kinderen nog 
een extra consumptie 's middags. 

Vele gemeenschapsbesturen zijn al bezig hun 
leden op te wekken mee te gaan en voorberei-
dingen te treffen voor gezamenlijke reizen enz. 
Wacht u niet te lang met u aan te melden. 

BEHEER „DE ARK" 

Als opvolgers van het echtpaar Dimmendaal 
als beheerder van ons conferentie- en vakantie-
oord „De Ark" zijn de heer en mevr. Bakker 
uit Leiden benoemd. Op 1 maart zijn zij met hun 
werkzaamheden begonnen. 

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 

De rekening van baten en lasten over 1957 
sluit met een nadelig saldo van f 12.828,—. Dit 
saldo wijkt slechts weinig af van het begrote te-
kort, dat f 14.400,— bedroeg. 

Ongetwijfeld heeft het bezoek aan de wereld-
tentoonstelling in Brussel. nadelig gewerkt op de 
bruto-opbrengst van De Ark. Mede door een 
zuinig beheer is het bruto-resultaat nog niet zo 
ongunstig, t.w. f 2791.71. 

Vooral dank zij een groot aantal giften, dat in 
het tweede halfjaar werd ontvangen, werd een 
eindresultaat verkregen, dat gunstiger dan de be-
groting was. Het blijft echter een feit, dat door 
dit resultaat opnieuw een beroep moet worden 
gedaan op de bestaande fondsen van het ver-
bond. Een bedrag van f 5000.— werd hiertoe aan 
het jubileumfonds onttrokken. 

KAMPEN H.J.G. 

De humanistische jongeren gemeensChap or-
ganiseert voor 18 tot 30-jarigen een tentenkamp 
in Luxemburg (waarsch. omgeving Esch suf 
Sire). 

Reis per bus (busreis f 25.- retour). 
Kampprijs 
Inlichtingen bij: Tiny van Opijnen—Hoorn, 

Venusstraat 108 — Hengelo (0.). 

RECTIFICATIE 

Opmerkzame lezers zullen hebben opgemerkt, 
dat in het bericht over de splitsing van gewest 
Zuid-Holland in het vorige nummer een storen-
de fout heeft gestaan. Om dit te herstellen gaat 
hierbij de indeling naar gemeenschappen. 

Gewest Zuid-Holland-Noord bestaat uit Delft, 
Den Haag, Gouda, Leiden, Voorburg-Rijswijk 
en Wassenaar en Gewest Zuid-Holland-Zuid uit 
Dordrecht, Gorinchem, Krimpen a.d. IJssel, 
Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. 

dekerving van baden en lasten over 1958 en beuroling 1959 

Begroting 1958 

 

Jaarcijfers 1958 Begroting 1959 

   

   

Lasten 	Baten 	Nadelig Voordelig 	Lasten 
Saldo 	Saldo 

Baten Nadelig Voordelig Lasten 
Saldo 	Saldo Baten Nadelig Voordelig 

Saldo 	Saldo 
39.521,34 

2.346,50 
2.791,71 

24.119,49 
33.793,31 

I. Geestelijke verzorging 
II. Publiciteit 

Stichting Socrates 
IV. Stichting „De Ark" 
V. Centraal Bureau 

VI. Organisatie Algemeen 
VII. Financiering Algemeen 

VIII. Onvoorzien  

70.200,-
42.400,-
7.100,-

79.900,-
58.450,-
33.700,-
12.900,—
'2.500,- 

33.400,— 36.800,- 
40.200,— 2.200,- 
5.000,— 2.100,- 

78.500,— 1.400,-- 
33.250,— 25.200,- 
6.000,— 27.700,- 

96.400,— 	83.500,- 
2.500,— 

75.521,93 36.000,59 
41.531,12 42.127,89 

	

7.255,67 	4.909,17 
72.707,37 69.915,66 
59.856,89 35.737,40 

	

37.887,81 	4.094,50 
11.933,75 101.081,33 

84.800,-
596,77 41.700,-

7.150,-
78.200,-
62.300,-
37.400,-
15.100,— 

42.100,— 42.700,- 
42.100,- 
4.850,— 2.300,- 

75.700,— 2.500,-
36.200,— 26.100,-
3.700,— 33.700,-

98.300,- 89.147,58 83.200,- 

306.694,54 293.866,54 102.572,35 89.744,35 326.650,— 302.950,— 107.300,— 83.600,— 

	

89.744,35 	 83.600,— 

	

Nadelig saldo 12.828,— 	 Nadelig saldo 23.700,- 

14 maart 1959, 



(foto W. Dimmendaal) 

14 maart 1959 

BEDANKT EN VEEL SUCCES 

Bijna zeven jaar heeft het echtpaar Dim-
mendaal de taak vervuld van gast-

heer en vrouw op „De Ark". In die jaren 
hebben honderden leden en bezoekers van 
ons conferentie- en vakantieoord hen le-
ren kennen en waarderen en van hun goe-
de zorgen geprofiteerd. Thans meenden 
zij, dat ze dit belangrijke werk aan anderen 
moesten overgeven en op 28 februari heeft 

_ dan ook het hoofdbestuur en de beheers-
commissie officieel afscheid van hen ge-
nomen. 

Wie „De Ark" kent en er gast is ge-
weest, weet dat de Dimmendaals geen ge-
makkelijke baan hebben gehad. Ze hebben 
de eerste jaren meegeploeterd, toen het 
geld ontbrak om allerlei dringend nood-
zakelijke vernieuwingen aan te brengen. 
Ze hebben het aantal gasten zien toene-
men en meegeholpen de problemen op te 
lossen, die dit meebracht. Uitbreidingen 
werden noodzakelijk, er is verbouwd en 
aangevuld, maar het kwam altijd uit een 
schrale beurs en voor persoonlijke wensen 
,bleef weinig over. Vrije dagen kwamen in 
het seizoen niet voor en er moest gewerkt 
worden van vroeg tot laat. Maar nooit is 
er van de kant der Dimmendaals een 
klacht geweest, ze hebben zich helemaal 
voor dit stuk werk ingezet, en er zelf voor 
een belangrijk deel vorm aan♦  gegeven. 
Daarvoor verdienen ze de warme dank van 
het hele Verbond. 

Hun nieuwe werk als beheerders Ivan 
het vierde militaire tehuis van het Huma- 
nistisch Thuisfront zal hopenlijk iets min- 
der zwaar zijn. Ze mogen het wel een 
beetje kalmer aan doen na de zware jaren 
in Nunspeet. Maar we zijn er van over- 
tuigd, dat ze ook in deze nieuwe omstan-
digheden de zelfde prettige sfeer zullen 
weten te scheppen, die „De Ark" ken-
merkte. We wensen hen van ganser harte 
veel succes. 

KORT VERSLAG 

van de hoofdbestuursvergadering op 
24 januari 1959 

ij de behandeling van de ingekomen stuk- 
ken merkt de voorzitter op, dat het no-

dig is, aan het ledental extra aandacht te beste-
den. Aan de gemeenschappen is verzocht om ná 
de verkiezingen en voor het congres te trachten 
de leden er toe te bewegen, het bestuur de hel-
pende hand te reiken. Aan alle leden zal boven-
dien een persoonlijke brief van de algemeen 
voorzitter worden gezonden. Medegedeeld 
wordt, dat door het D.B. het echtpaar Bakker 
uit Leiden is benoemd als opvolger van het echt-
paar Dimmendaal als beheerders van „De Ark". 
Het ontwerp-jaarverslag over 1958 wordt be-
sproken en met enkele wijzigingen goedgekeurd. 
Kandidaten voor het hoofdbestuur worden be-
sproken, evenals congresvoorstellen van enkele 
gemeenschappen en de pre-adviezen hierop. 
Voor het redacteurschap van Mens en Wereld is 
nog geen geschikte kandidaat gevonden. Pogin-
gen in deze richtingen worden voortgezet. 

* 

KORT VERSLAG 

van de hoofdbestuursvergadering 
28 februari 1959 

et ledental bevindt zich in stijgende lijn, 
evenals het aantal abonnementen op Mens 

en Wereld, Rekenschap en Woord van de Week. 
Samen met de humanistische studentenorgani-
satie, de S.V.H.G. wordt door Socrates op 
22 maart een conferentie gehouden over het be-
volkingsvraagstuk. Op verzoek van de S.V.H.G. 
wordt onderzocht of het mogelijk is in enkele 
universiteitssteden geestelijke raadslieden voor 
buitenkerkelijke studenten aan te stellen. In ver-
band met de indiening van het ontwerp-omroep-
wet is telegrafisch bij de minister protest aange-
tekend dat niet in zendtijd voor het Verbond is 
voorzien. Een persconferentie. hierover op de 
ochtend van het congres is in voorbereiding. 
Verschillende financiële stukken voor het con-
gres worden besproken. Dit is eveneens het geval 
met enige amendementen van gemeenschappen 
op H.B. voorstellen. Een uitvoerige discussie 
vindt plaats over de verhouding tussen christen-
dom en humanisme. 

Zomerplannen 1959 van de Buitenwerkcom-
missie van het Humanistisch Verbond: 

Familiekampen. 
„De Ark" - Nunspeet 
3 familiekampen in de weken van 

25/7 t/m 1/8-1959 
1/8 t/m 8/8-1959 
8/8 t/m 15/8-1959 

Prijzen volwassenen 	 f 49,50 
Kinderen 6 t/m 10 jaar , 	 „ 40,— 
Kinderen 0 t/m 5 jaar 	 , , 28,50 
De leiding van het familiekamp van 8 t/m 15 
augustus berust bij de heer en mevr. J. Doets-
Arnhem. Voor de overige kampen wordt de lei-
ding nog later bekend gemaakt. 

Tentenkamp „Nieuwvliet" (Zw. Vl.) 
Een kamp van 14 dagen en wel van 18 juli t/m 
1 augustus '59. 
Overnachten in gezinstenten met grondzeil en 
strozak. 
Op het terrein is een recreatietent. Kamp is in 
goed beschutte boomgaard. 
Prijzen volwassenen 	 f 60,— 
Kinderen 6 t/m 10 jaar 	 „ 
(reiskosten en uitstapjes niet Mbegrepen). 

Kinderkampen. 
Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar in „De Koren-
bloem" te Elspeet van 18/7 t/m 25/7-1959. 
Prijs f 36,-. Max. aantal 50. Leiding J. Wegge-
laar, A'dam. 

Voor kinderen van 13 t/m 15 jaar tentenkamp 
op „De Dikkenberg" te Bennekom van 8 t/m 15 
aug. en van 15 t/m 22 aug. 1959. Prijs ƒ 32,50. 
De leiding van dit kamp wordt later bekend-
gemaakt. 

Aanmeldingen en correspondentie over alle 
kampen van de buitenwerkcommissie te richten 
aan: Centraal Bureau Humanistisch Verbond, 
Oudegracht 152, Utrecht - Tel. 030-10163, 
Postrekening 304960. 

a. Het Paaskamp. 
Van donderdag 26 maart (18 uur) t/m maandag 
30 maart (na het diner). 
Kosten volwassenen 	 ƒ 30,— 

kinderen 	 „ 20,— 
Indien men voor het diner op 26 maart niet op 
tijd kan zijn, wordt een reductie van f 2,50 ver-
leend. Leiding fam. Bosman. 

b. Het Pinksterkamp wordt gehouden van 16 t/m 
18 mei. Nadere mededelingen hierover volgen 
nog. 

c. Bejaardenkampen. 
Van 6 t/m 13 juni en van 13 juni t/m 20 juni zijn 
er kampen voor bejaarden. Prijs f 35,-. 
Gemeenschappen, vergeet uw bejaarden niet! 

d. Kinderkamp. 
Dit jaar wordt er in „De Ark" slechts 1 kinder-
kamp georganiseerd en wel van 8-15, augustus. 
Spoedige aanmelding is dus gewenst. De leiding 
berust bij de heer H. v. d. Wateren. 
Prijs ƒ 36,- p.p. Leeftijd 8-15 jaar. 

e. Huisvrouwenkamp. 
Voor het eerst wordt er een huisvrouwenkamp 
gehouden en wel van 31 augustus t/m 5 sep-
tember. Kosten f n,- voor 5 dagen. 
Wij zouden gaarne spoedig bericht ontvangen of 
hiervoor belangstelling bestaat. 

f. Pensionweken. 
In de periode van 27 juni t/m 25 juli en 15 aug. 
t/m 22 aug. kunt u uw vakantie in „De Ark" 
doorbrengen. 
Prijs f 42,- per week. 

	

Voor kinderen van 6 t/m 10 jaar 	,ƒ 32,— 

	

van 0 t/m 5 jaar 	„ 26,— 
Aanmeldingen en aanvragen over de onder a 
t/m f. genoemde kampen te richten aan: Va-
kantie- en Conferentieoord „De Ark", Belvè-
dèrelaan 14 - Nunspeet. 
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OPBOUWFONDS 

Steunt ons werk! 

Testamentaire Beschikking 

Degenen die het/ Humanistisch Verbond 

willen gedenken bij testamentaire 

bes c h i k k in g, verzoeken wij daartoe 

de volgende vorm te kiezen: 

'Ik vermaak aan het Humanistisch Ver- 

bond te Utrecht, de som van 	 

uit te keren binnen 	 maanden na 

mijn overlijden, vrij van alle kosten en 

rechten'. 

Ook dit jaar organiseerde Den Haag 
zijn forumavond. Deze keer waren het 
prof. Banning, pater J,elsma en dr. van 
Praag die met elkaar over de fundering 
van de zedelijke norm discussieerden. Als 
altijd was er grote belangstelling. 

Nieuwer-Amstel, één van de gemeen-
schappen van de Amsterdamse federatie 
gaat met leden en kinderen uit spelevaren. 
Met een rondvaartboot door de grachten 
en havens, een tocht van drie uur, met een 
dekundige erbij. Een idee om na te vol-
gen. 

NIEUWS UIT DE 
- GEMEENSCHAPPEN 

Voor oudere en slecht ter been zijnde 
leden is het een uitkomst als in hun ge-
meenschap autobezitters zijn. Tenminste 
als men, zoals in Assen, Wassenaar en 
waarschijnlijk in tal van andere gemeen-
schappen, enkele van deze rijders bereid, 
vindt, om bij toerbeurt anderen in de ge-
legenheid te stellen een bijeenkomst bij te 
wonen. 

Zwolle hield enige tijd geleden onder 
zijn leden een enquete, om eens te weten te 
komen, wat men wel allemaal van de ge-
meenschap zou wensen. De bijeenkomsten 
blijken te worden gewaardeerd, maar men 
zou meer gelegenheid voor discussie wen-
sen. Daar wordt door huiskamerbijeen-
komsten in voorzien. 

Het bevolkingsvraagstuk houdt velen 
bezig. Geen wonder, dat zowel Gorcum 
als Bilthoven er een bijeenkomst aan heb-
ben gewijd. Van die laatste' gemeenschap 
komt ook het goede nieuws, dat men ein-
delijk een compleet bestuur heeft en met 
frisse moed weer aan de slag is gegaan. 

Maar-liefst drie lezingen heeft Eindho-
ven georganiseerd over het leren zien van 
beeldende kunst. En daarna gaan ze dan 
zeker wel eens naar het van Abbe-mu-
seum? 

Soest kon in de. afgelopen maanden 
twee successen boeken. In de eerste plaats 
heeft men nu ook een vrouwengroep, maar 
bovendien trekt een reeks besprekingen 
over opvoedingsvraagstukken grote be-
langstelling, en niet alleen van leden. Geen 
wonder dat er regelmatig nieuwe leden bij-
komen. 

STICHTING ERASMUSHUIS 
Per 1 januari 1959 aflosbaar (trekking door 

notaris Homines) de nr.: 150; 279; 30; 61; 
237; 89; 116; 203; 227; 230; 233; 238; 175; 136 
en 209. 

Coupons nr. 1 inwisselbaar. 
De betreffende stukken kunnen aangetekend 

worden gezonden aan de penningmeester' A. 
Schuur, Dickenslaan 24-1 te Utrecht. Gaarne 
opgave van giro- of bankrekening, en bericht of 
een nieuwe obligatie moet worden toegezonden 
of het bedrag moet worden overgemaakt. Op 
verzoek van de Obl. houders is t.z.t. een finan-
cieel overzicht verkrijgbaar, bericht zenden aan 
de penningmeester. 
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TER NAGEDACHTENIS 

Op 8 februari overleed te EDE — op 
78-jarige leeftijd — het oudste lid van de 
Gemeenschap Wageningen en Omstreken 
van het Humanistisch Verbond, de heer 

E. S. B. NANNENBERG 

Hij was een bekende en geachte per-
soon in onze Gemeenschap. 

Van hem ging een diepe menselijkheid 
uit. 

Steeds toonde hij begrip voor het wel 
en wee van gijn medemens. 

Hij séhiep altijd een sfeer van vertrou-
wen en vriendschap. 

Als Nannenberg er bij was, dan was 
het goed. 

Gemoedelijk, maar overtuigend in zijn 
optreden, hechtte hij grote waarde aan 
geestelijke rijkdom. Maar vooral ook aan 
de verhouding van mens tot mens. Hij 
zelf vooral, trachtte mens te zijn, in de 
ruime zin van het woord. Nannenberg is 
in deze poging daartoe, zeker geslaagd. 

Hij heeft door zijn levenshouding, van 
velen het leven rijker, waardiger en ook 
zinvoller gemaakt. 

Wij zijn hem daarvoor veel dank ver-
schuldigd. 

Er is een goed MENS, een beste 
VRIEND, van ons heen gegaan, die we 
niet zullen vergeten. 
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Komt U' dit jaar ook naar 
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Het Humanistisch Verbond heeft voor de 
financiering van zijn werkzaamheden 

meer nodig dan alleen de contributies van zijn 
leden. De begroting voor het jaar 1958 vertoon-
de een verschil van niet minder dan f 25.400,—
tussen de geraamde uitgaven en de ontvangsten 
uit contributies en rente. En ook de begroting 
voor 1959 zal weer een zeer grote gaping tus-
sen de raming van uitgaven en ontvangsten ver-
tonen. En dan moet nog allerlei werk blijven 
gen om het tekort niet nog groter te doen zijn. 

Giften tot ieder bedrag zijn ons welkom! De 
girorekening van het Humanistisch Verbond is 
304960, Utrecht. De verantwoording van de bin-
nengekomen giften geschiedt regelmatig in „In 
en Om" onder vermelding van het bedrag en de 
initialen van de schenker. Bov'endien ontvangen 
zij, die een bedrag van f 10,— of meer storten 
een door de penningmeester getekende ont-
vangstbevestiging. 

7 0 4121Ir ~-  =70 1.0 .8=7 5 G7 

Er lopen heel wat buitenkerkelij-

1 
ken rond, die al lang van plan zijn 
lid vau het Verbond te worden. Ze 

ten. Doet ti dat vanen het congres. 
	k wachten tot in eens met ze komt pra-  

1 

Als u ook van mening bent, slat 
het Verbond meer leden moet heb-
ben, helpt u dan uw bestuur eens 

k een handje. In de vier weken voor 
; 	het-congres heeft u daar alle gelegen-

held voor. • 
ASEI,  0 /MI 0 ~0 /111, 0 0 0-  41137 0 szar...~.4r., 

IETS OM OVER NA TE DENKEN 

I n de rubriek „Nieuws van de kerken" in het 
Parool van 7-11-'58 trof ik onderstaand 

stuk aan van dr. A. de Wilde, door hem ge-
schreven voor het weekblad „Kerk en Wereld". 

„Ik las een artikel over de Zevendedags-ad-
ventisten. Zij roken niet, drinken niet, eten geen 
vlees, en geven het tiende deel van hun inkcímen 
aan het genootschap. Zij onderhouden in ver-
schillende delen van.de wereld hospitalen, waar 
door uitstekende door hen opgeleide krachten 
medische hulp wordt gegeven op  een schaal, 
die ver uitgaat boven wat een' dergelijk kerkge-
nootschap gemiddeld op dit gebied presteert. 
Iets om over na te denken." 

Inderdaad, iets om over na te denken, vooral 
voor ons humanisten. En denkt u dan ook nog 
even aan onze ploeterende penningmeesters en 
hcofdbestuursleden etc. 

Betaalde u reeds uw schamele contributie 
over 1958? 
Weet u dat 11.000 humanisten nog geen 
f 120.000.— per jaar opbrengen? 

Zie boven! 
Natuurlijk zijn er grenzen. Goed, maar één 
keer in de 5 jaar een goed offer voor ons werk, 
is dat te veel gevraagd? 

Doe het nu! Het wordt goed besteed o.a. ar-
beid in de kampen, gevangeniswezen, geeste-
lijk werk, „Mens en Wereld", „de Ark", werk 
onder de militairen etc. Offer nu! Doe het zo 
royaal mogelijk! 

Ook voor het H.V. een goed begin van 1959. 
(Overgenomen uit „Binding", contactorgaan van 
de_ gemeenschappen Rotterdam, Schiedam en 
Vlaardingen). 	• 
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LANDDAG EMMEN 7 MEI. 

1 
	(1-11emelvaartsdag) 

Gun uzelf dit uitstapje. 

OPBOUWFONDS 
In de eerste 2 maanden van 1959 werd een 

bedrag van f 1500.— aan giften ontvangen, 
waarvan in het volgende nummer een verant-
woording zal volgen. 

14 maart 1959 


