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ASP IN DISCUSSIE OP 6 DECEMBER 2012 TE DEVENTER 
Op donderdagavond 6 december 2012 organiseert de Thema-afdeling 
Levensbeschouwing van D66 en het Humanistisch Verbond Deventer een 
discussiebijeenkomst over het onderwerp: 
 

Humanisme & Secularisme;  
Twee geloven op één kussen! 

 
Vanuit verschillende hoeken zullen de aanwezige sprekers vier stellingen 
bediscussiëren:  
 

 Humanisme is per definitie atheïstisch en secularistisch en dus antireligieus 
 Nederland moet het Franse principe van Laïcité omarmen, een volledige 

scheiding tussen kerk en staat. 
 Besnijdenis bij jongens en meisjes zorgt voor een ‘onherstelbaar lichamelijk 

letsel’ en zou daarom moeten worden verboden. 
 Veel humanisten en secularisten hebben er een handje van, religie veel te zwart 

af te schilderen. Geloof heeft ook mooie kanten. Hier zouden we meer aandacht 
voor moeten hebben in het debat. 

 
De onderwerpen zullen worden belicht vanuit een wetenschappelijke, het vrijdenkers 
en enkel politiek perspectieven door de volgende deelnemers: 
* Yolande Jansen, hoogleraar Humanisme in relatie tussen religie en seculariteit 
* Hans de Vries, voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij 
* Anton van Hooff, voorzitter van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte 
* Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid D66 en oud-voorzitter van het COC 
 
Donderdagavond 6 december 2012 - Aanvang: 20:00 uur  
Locatie: Logegebouw Deventer - Rijkmanstraat 10 - 7412 GB Deventer 
 
Als sympathisant/vrijwilliger/lid van de ASP ben je van harte welkom.  
Geef je op via de event-pagina: 
https://www.facebook.com/events/135835153226232/   
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ASP IN DE PERS 
 

 

Als gevolg van onze actie is Hans de Vries  
geïnterviewd door het Deventer Dagblad.  
 
Als inwoner van Deventer ben ik, Hans de 
Vries, 13 november 2012 naar de 
bijeenkomst geweest van de Deventer 
Centrum Moskee over het dagelijks 
oproepen van de Azan. Het moskee-
bestuur wil dit doen om de oudere 
gelovigen uit nostalgische overwegingen 
tegemoet te komen.  
 
Op basis van een voorstel van de 
aanwezige wethouder M. Swart (D66) zal 
er een enquête gehouden worden. Het 
lijkt erop dat er alleen maar gekeken 
wordt naar de geluidshinder, de 
decibellen.  

Woensdag 14 november 2012 ben ik hierover wederom geïnterviewd door de 
Deventer Radio Actueel, zie hiervoor een klein verslagje: 
  http://www.deventertelevisie.nl/tv/nieuws/?article=58138  
 
 
 

 

 
Dit voorjaar is Yurre Wieken, toenmalig secretaris van 
de ASP, geïnterviewd door het ntr: telvisie programma 
Hoop of Sloop. Als oud bewoner van Arnhem en namens 
de Atheïstisch Seculiere Partij heeft hij zijn mening 
gegeven over het voorbestaand van 4300 
kerkgebouwen in Nederland: “Het is dweilen met de 
kraan open als we alle verpauperende kerkgebouwen 
met overheidsgeld in stand moeten houden”.  
De uitzending is op 25 november jl. uitgezonden. Yurre 
komt aan het eind van de uitzending aan het woord na 
20 minuten uitzending.  
 

Uitzending gemist: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1308347  
 
 
 


