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   KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting 
 

 
      

 
                30 maart 2017  
 

       
 
 
  
Geachte donateurs en belangstellenden, 

 
In dit eerste kwartaalbericht van 2017 willen wij u informeren over de verschillende activiteiten 
die op de rol staan voor de komende maanden. Uiteraard gaat het daarbij om de jaarlijkse Van 
Oosbreelezing en over de mogelijkheid om te leven als god in Frankrijk. 
 
Maar eerst kan het bestuur u melden dat wij versterking hebben gekregen in de persoon van  
Tanja Voogtsgeerd. Zij is onlangs tot het bestuur toegetreden. 
 
 
Van Oosbreelezing: ‘Over de mens als relationeel wezen’ 
Op zaterdagmiddag 6 mei 2017 houdt Paul van Tongeren de jaarlijkse Van Oosbreelezing in 
ons gebouw te Utrecht aan de Aziëlaan 155, 3526 SG. Alhoewel de belangstelling al groot is, 
kunt u zich nog steeds inschrijven via www.vanoosbreestichting.nl. 
Aanvang 14.30 uur; kosten € 5,00, en voor donateurs is de toegang gratis.  
 
Op ons verzoek heeft Paul van Tongeren alvast de volgende vooruitblik geformuleerd: 
 

Wij zijn als kinderen van de moderniteit zo vertrouwd met de gedachte dat mensen 
autonome individuen zijn dat alle afspraken moeten worden teruggevoerd op besluiten 
van individuen en dat alle kennis teruggebracht moet kunnen worden tot individuele 
inzichten. Dat alles lijkt ons zo vanzelfsprekend dat we vergeten dat die gedachte in 
strijd is met zeer elementaire ervaringsfeiten. Als echte kinderen van de moderniteit, 
als baronnen van Münchhausen, zouden we het liefst ons eigen begin willen denken, 
zouden we aan de oorsprong van onszelf willen staan.  
 
Maar evenmin als ons begin, kunnen we ons einde denken. En in beide gevallen is dat 
voor ons moderne mensen even onverdraaglijk. Maar heeft die onverdraaglijkheid niet 
iets te maken met ons - typisch moderne - verlangen om onszelf te willen dragen? En 
zou het geheim van begin en einde niet draaglijker worden, wanneer we erkennen dat 
we gedragen werden voordat we geboren waren, en dat we door anderen gedragen 
zullen worden nadat we gestorven zijn?  

 
Paul van Tongeren was tot eind 2015 hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud 
Universiteit van Nijmegen, maar is nog steeds buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is bekend om zijn 
boeken over deugden en levenskunst, in het bijzonder zijn boek over dankbaarheid uit 2013. 
 
 
Najaarssymposium 2017 
Het najaarssymposium 2017 zal worden gehouden op zaterdagmiddag 4 november in onze 
plaats van samenkomst in Bussum. Nadere mededelingen volgen in het 2e kwartaalbericht. 
Noteer nu alvast de datum in uw agenda. 
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Filosofische week ‘God in Frankrijk’ 
Ook in 2017 zal een filosofische week gehouden worden in het IDZO-huis in Saint-Nectaire, 
en wel in de tweede week van september. Er zijn nog enkele kamers beschikbaar. Zie voor 
verdere inlichtingen de website http://www.zoef-weken.nl/Filosofie.htm. 
 
 
Commissie Zingeving 
De commissie Zingeving heeft in de achterliggende maanden commentaar gegeven op 
concepten van het Geloofsverhaal en de Meerjarenvisie 2017-2022 van het bestuur van het 
Apostolisch Genootschap. Verder is de commissie bezig met het schrijven van een artikel 
'Zingeving in perspectief’, dat beoogt om de apostolische zingeving in een kader te plaatsen 
dat voor apostolischen en niet-apostolischen meer helderheid verschaft. 
Er wordt naar gestreefd dit in de zomer op de website van de Van Oosbreestichting te 
publiceren. 
 
 
Komende publicaties 
Het boekje van de Van Oosbreelezing 2016 ‘Het leven als reis’ van Joep Dohmen zal naar 
verwachting in de loop van 2017 verschijnen. 
 
In het voorjaar van 2017 zal een digitale versie ‘De apostolische beweging vanuit een extern 
perspectief: een overzicht van de herkomst van het liedgoed en het gedachtegoed tussen 
1826 en 1946’ van Alex Lammertsma op de website van de Van Oosbreestichting 
gepubliceerd worden. 
 
Verder is een traject in gang gezet om een aantal andere publicaties, waaronder enkele 
eerdere lezingen, in digitale vorm beschikbaar te stellen via de website. Ook dit hopen we 
voor de zomervakantie te realiseren. 
 
 
Rubriek Verdieping 
In de rubriek Verdieping op de website van de stichting is het artikel ‘Kanttekeningen van het 
apostolische gedachtegoed’ van Rob Tijdeman verschenen. Dit is een bewerking van de 
inleiding die hij in augustus 2016 tijdens de filosofische week gehouden heeft. In november 
2016 verscheen al een bewerking van de inleiding van Ingrid Meester: ‘Heb je God nodig voor 
een goed leven?’ 
 
 
Videoregistratie van de Van Oosbreelezing 2015 / Boekje 2016 
Deze lezing van prof. Peter-Paul Verbeek uit 2015 over techniek en religie is nog te zien en te 
beluisteren met behulp van de toen gemaakte video-opname op de website van de Van 
Oosbreestichting: www.vanoosbreestichting.nl. 
 
 
Beschikbare publicaties van de stichting 

- Boekje van de lezing van Manuela Kalsky uit 2013. 
Voor donateurs is de prijs € 12,00 voor anderen € 15,00. 

- Het boek ‘Nieuw licht op oude wegen’ van Berry Brand; prijs € 49,50. 
- De film ‘De derde weg’ die Rob Does in 2014 heeft gemaakt.  

De prijs van deze DVD is € 10,00. Deze film is zeer goed bruikbaar als start voor een 
inhoudelijk gesprek over de beleving van religie in de huidige tijd en de plaats het 
genootschap in dat krachtenveld. 
 
 
Adreswijzigingen 
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek, 
die het secretariaat voert van de stichting, met als mailadres vanoosbreestichting@gmail.com.  


