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Geachte donateurs en belangstellenden, 
 
 
Over enkele weken is het weer zo ver. Op zaterdag 7 april hopen wij u weer te verwelkomen 
voor de jaarlijkse Van Oosbreelezing. Op 22 september is er een historisch symposium.  
 
 
Mededelingen vanuit het bestuur 
Frederique Demeijer heeft zich per 31 december 2017 teruggetrokken als bestuurslid. 
Naar een opvolger wordt gezocht. 
 
Het bestuur van de stichting heeft besloten dat voor een activiteit van de Van Oosbree-
stichting aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 

1. een bestuurslid moet medeorganisator zijn; 
2. het bestuur moet akkoord gaan met het programma. 

 
Verder heeft het bestuur alle maatregelen getroffen die nodig zijn voor het aanvragen van de 
ANBI-status.  
 
 
Beleidsplan 2018 
Het bestuur heeft een beleidsplan 2018 geformuleerd (zie bijlage bij deze nieuwsbrief). Het is 
een update van de position paper uit 2014. Een recent beleidsplan is een voorwaarde voor 
het krijgen van de ANBI-status die binnenkort wordt aangevraagd.  
 
 
Van Oosbreelezing 7 april 2018 

 
Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek, zal 
spreken over de functie en de kracht van rituelen in ons leven.  
 
Locatie: plaats van samenkomst in Arnhem, Winschotenstraat 46.  
 
Vanwege beperkte plaatsruimte is aanmelden gewenst. Dit kan via 
http://www.vanoosbreestichting.nl/aanmelden/aanmelden_20e_lezing/ 
De toegang is € 5,=, voor donateurs is de toegang gratis.  
Aanvang om 14.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur 
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Historisch symposium ‘Het einde nabij?’, 22 september 2018 
Dit betreft het apostolische Werk in de 19e eeuw. Sprekers zijn Rie-Hilje Kielman, Frederique 
Demeijer, Truus Bouman-Komen en Edwin Diersmann. Kosten van deelname €10.  
Verdere informatie en aanmelding op www.vanoosbreestichting.nl 
 
 
Jaarverslag 2017 / Financieel jaarverslag 2017 
Voor de stichting was 2017 een jaar van continuering van de in 2014 gekozen lijn. De 
traditionele Van Oosbreelezing had plaats in het voorjaar. In het najaar vond een 
najaarssymposium plaats. 
 
Financieel blijft de stichting gezond, zoals te zien is in het financiële deel van dit jaarverslag. 
We zijn hiervoor voor een groot deel afhankelijk van een grote groep trouwe donateurs.  
Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor deze steun. 
 
Het volledige jaarverslag en het financieel jaarverslag vindt u als bijlagen bij deze 
nieuwsbrief. 
 
 
Commissie Zingeving 
De commissie is uitgebreid met de leden Cees Bruggink, Mark Groenendijk en het 
corresponderend lid Eljo van Battum (Parijs). 
 
De commissie heeft de tekst Zingeving in perspectief gepubliceerd, 
http://www.vanoosbreestichting.nl/1210140/1393773/18-2_Zingeving_in_perspectief_1802A.PDF 

Hierin hebben de commissieleden voor leden en niet-leden van het Apostolisch 
Genootschap samengevat wat voor hen waardevol is in het apostolische gedachtegoed en in 
welke context ze dit zien. De tekst bevat uitgangspunten voor themagesprekken en andere 
vormen van dialoog. 
 
De commissie is bezig met het ontwikkelen van een blog.  
 
 
Website 
De website is gebruikersvriendelijker gemaakt. Het Apostolisch Genootschap zal in het 
najaar haar website vernieuwen. Dat zal na verloop van tijd ook leiden tot een vernieuwing 
van de website van de stichting. 
 
In de rubriek Artikelen (‘Verdieping’) zijn de volgende artikelen verschenen: 
18-1  Denken delen, het onhoorbare spreken een stem geven, door Hans 

Tiemersma, 16 blz. 
http://www.vanoosbreestichting.nl/1210140/1393773/18-1_tiemersma_1801 

18-2    Zingeving in perspectief, 42 blz., zie bij commissie Zingeving. 
18-3   Geloven, een oproep tot waarlijk en intens leven, Een essay naar aanleiding 

van C. Wiman, Mijn heldere afgrond, door Ed Hamstra, 8 blz.  
http://www.vanoosbreestichting.nl/1210140/1393773/18-3_Hamstra_1802.pdf 

                                                                                                         
 
Het najaarssymposium 
De datum voor het najaarssymposium is ook al gepland. Op zaterdagmiddag 3 november 
2018 zullen wij weer een najaarssymposium organiseren. Wij onderzoeken hierbij de 
mogelijkheid van een dialoog met enkele andere levensbeschouwelijke stromingen over 
religie en humaniteit. Nadere informatie volgt in een van de volgende kwartaalberichten. 
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Videoregistratie van de Van Oosbreelezing 2015 
De 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. 
 
 
Publicaties van de stichting 
De film De derde weg, die Rob Does in 2014 heeft gemaakt (prijs van deze DVD is € 10,-) is 
zeer goed bruikbaar als start voor een inhoudelijk gesprek over de beleving van religie in de 
huidige tijd en de plaats van het genootschap in dat krachtenveld. 
 
Op de website van de Van Oosbreestichting zijn enkele publicaties als pdf’s opgenomen: 
 
Via de link http://www.vanoosbreestichting.nl/boeken/ vindt u 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.  
Dit nieuwe boek beschrijft de apostolische liedcultuur vanaf de start van de apostolische 
beweging tot de aanwijzing van apostel L. Slok. Er is een index bijgevoegd zodat u van een 
oud lied gemakkelijk kunt zien waar ernaar verwezen wordt. 
 
Ook een pdf van het boek Bewogen woorden, klein apostolisch woordenboek, van Manfred 
Horstmanshoff is op de website geplaatst. Het boek Alom schepping van Willem Hirs kunt u  
in dezelfde rubriek vinden. 
De link naar de tekst Van wederkomstverwachting tot Werk in de wereld van de eerste Van 
Oosbreelezing door Berry Brand, is: http://www.vanoosbreestichting.nl/lezingen/eerdere-
lezingen/. 
 
 
Donateurs 
Zoals u hierboven kunt lezen ontplooit de Van Oosbreestichting veel activiteiten. We roepen 
de donateurs van de stichting op hun donaties 2018 te voldoen en zo het werk van de 
stichting mogelijk te maken: € 15,- per persoon of € 25,- per huishouden.  
 
Verder vragen we de niet-donateurs die de stichting een goed hart toedragen om donateur te 
worden. Voordelen zijn dat de Van Oosbreelezing gratis is en dat je korting krijgt op 
publicaties van de stichting. 
 
E-mail: vanoosbreestichting@gmail.com  
IBAN bankrekening:  NL61 INGB 0009 1916 12 
Postadres:  Van Oosbreestichting,  p/a: Dienstencentrum Apostolisch Genootschap, Postbus 
116, 3740 AC Baarn. 
 
 
Adreswijzigingen 
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek; 
ze voert het secretariaat van de stichting met als mailadres vanoosbreestichting@gmail.com  


