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   KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting 
 

 
      

 
        21 juni 2018 
 

    
  
 
Geachte donateurs en belangstellenden, 

 
Het kwartaalbericht over het tweede kwartaal staat altijd in het teken van terugblikken en 
vooruitkijken. Onze jaarlijkse Van Oosbreelezing is dan inmiddels geweest en het voorbereiden 
van de najaarsbijeenkomst is begonnen. 
 
Op zaterdag 7 april 2018 mochten wij met velen van u luisteren naar Peter Nissen, die ons 
bepaalde bij de functie en de kracht van rituelen in ons leven.  
 
In het najaar gaan wij de dialoog aan met enkele andere levensbeschouwelijke stromingen over 
religie en humaniteit (maatschappelijke betrokkenheid). Maar daar blijft het niet bij! 
Er wordt ook een heuse blog voor de Van Oosbreestichting ontwikkeld en er is een historische 
bijeenkomst in september met een zeer aangrijpende titel. Kortom, er is weer genoeg te melden. 
 
Filosofisch weekend 
Voor de derde keer wordt onder auspiciën van de Van Oosbreestichting een filosofiebijeenkomst 
georganiseerd, dit keer in Drenthe en wel van vrijdag 14 t/m zondag 16 september onder het 
motto 'Robots en hunebedden’.  
 
We bespreken dan de filosofische implicaties die technische en communicatieve ontwikkelingen 
hebben op ons leven en onze samenleving.  Inleiders zijn:  

- David Abbink, hoogleraar Haptic Human-Robot Interaction bij de afdeling Cognitive 
Robotics (CoR) in Delft; 

- Marcel Heerink, die leiding geeft aan het lectoraat Robotica van de Hogeschool 
Windesheim in Almere, en  

- Hans Leeflang, bestuurslid van het Apostolisch Genootschap en ooit 'vader van de Vinex' 
genoemd. 

 
De kosten zijn €120,-- pp. alles inbegrepen. Het weekend wordt gehouden in het Hunehuis in 
Darp, een prachtige locatie op de Havelterberg. Deel van het programma is het bijwonen van de 
voorstelling van Shakespeare’s ‘King Lear’ in het openluchttheater van het dichtbijgelegen 
Diever.  
 
Aanmelden gebeurt door het formulier dat op www.vanoosbreestichting.nl te vinden is ingevuld 
naar clmdewerd@ziggo.nl of naar De Pulle 15, 7908 RL in Hoogeveen te sturen. Er zijn 30 
plaatsen beschikbaar. U krijgt bericht van ontvangst, de beschikbaarheid en verdere informatie 
over uw aanmelding. 
 
Historisch symposium 
Op 22 september 2018 zal er onder auspiciën van de Van Oosbreestichting in Bussum een 
symposium plaatsvinden met als titel: Het einde nabij? Het apostolische Werk in de 19e 
eeuw.  
 
Het programma voor dit symposium ziet er als volgt uit: 
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 11:00  Inloop    

 11:20-11:25  Opening   Manfred 
  Horstmanshoff 

 11:25-12:10  Duistere tijden: de apostolische beweging en  
 de eindtijdverwachting van de negentiende  
 eeuw 

  Rie-Hilje Kielman 

 12:10-12:30  Muzikale bijdragen   

 12:30-13:45  Lunch   

 13:45-14:00  De apostolische geschiedenis in vogelvlucht   Frederique Demeijer  

 14:00-14:30  De rol van de liefde in sommige eindtijd- 
 verwachtingen 

  Truus Bouman- 
  Komen 

 14:30-15:00  De Apostolische Zending/Hersteld Apostolische  
 Zendingkerk en de opkomst van het 'Nieuwe 
 Licht' in Nederland na de dood van apostel  
 Schwartz 

  Edwin Diersmann  

 15:00-15:20  Thee/koffie   

 15:20-15:30  Muzikale bijdragen   

 15:30-16:00  Forumdiscussie   

 16:00  Sluiting   Henk Smits 

 
De kosten van deelname aan de bijeenkomst inclusief lunch bedragen € 10,00 per persoon.  
Aanmelding geschiedt door invulling van het aanmeldingsformulier op de website 
www.vanoosbreestichting.nl en betaling van het inschrijfgeld op de daar vermelde 
bankgirorekening. Het bevestigingsbericht dat u per e-mail ontvangt is na betaling tevens uw 
toegangsbewijs.  
 
Apostel F.W. Schwartzwandeling 
Wie de historische plaatsen, zoals kerkgebouwen en woonhuizen die in de arbeidsperiode van 
apostel Schwartz een rol hebben gespeeld met eigen ogen wil zien, kan op eigen gelegenheid de 
‘Apostel F.W. Schwartzwandeling’ maken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De beschrijving 
is te downloaden op genoemde website bij de aankondiging van het historisch symposium.  
 
Najaarssymposium 
Op 3 november 2018 zal het najaarssymposium van de Van Oosbreestichting plaatsvinden, met 
als thema 'Maatschappelijke betrokkenheid'. Inleidingen zullen worden o.a. gehouden worden 
door George Gelauff en Chris van Doude Troostwijk. 
Het symposium zal in Bussum plaatsvinden van 14.00 tot 16.30 uur. 
 
Lezing Peter Nissen 
Op 7 april heeft Peter Nissen de 20ste Van Oosbreelezing gehouden met als titel  
'Samengebalde emotie in symbolentaal. Over de functie en de kracht van rituelen in ons leven.' 
Een geluidsopname van de volledige lezing kunt u beluisteren op en downloaden van de website 
www.vanoosbreestichting.nl. Er is ook een video met delen van de lezing van Peter Nissen.  
Het Van Oosbreeboekje van de lezing met een uitgebreide tekst is naar verwachting aan het eind 
van dit jaar te koop. 
 
Blog 'Op de keper beschouwd' 
Onder de naam 'Op de keper beschouwd' start de Van Oosbreestichting deze zomer een blog 
om de gedachtewisseling over het apostolische gedachtegoed te stimuleren. Het is de bedoeling 
dat er regelmatig, naar verhouding korte, columnachtige stukken verschijnen van 250-800 
woorden die op persoonlijke titel geschreven zijn. Je kunt de blog lezen op je computer, je tablet 
en je mobiele telefoon.  
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Iedereen kan een tekst insturen via de webpagina www.opdekeperbeschouwd.nl. Deze tekst 
wordt door de redactie beoordeeld of hij geschikt is als blog. De redactie (die zowel de 
ingezonden teksten als geleverd commentaar voorafgaand aan de publicatie bekijkt) bestaat uit 
Dick Janknegt (namens het bestuur van de Van Oosbreestichting), Melle Middel en Chris de 
Werd (eindredacteur). 
 
Als een blog is verschenen kun je commentaar leveren op het onderwerp. Je kunt ook eerder 
verschenen blogs nalezen. Hoewel de weblog nog aan het proefdraaien is, kun je je er nu al op 
abonneren via www.opdekeperbeschouwd.nl/abonneren  Je krijgt dan een mailtje als er een 
nieuwe blog verschijnt.   
 
ANBI status 
Voor het verkrijgen van de ANBI-status wordt onverwacht een eis gesteld die het noodzakelijk 
maakt de statuten (weer) te wijzigen. Het bestuur heeft besloten niet voor dit punt apart kosten te 
gaan maken en wacht met het aanvragen van de ANBI-status tot er meer redenen zijn om tot een 
statutenwijziging over te gaan. 
 
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. 
 
Beschikbare publicaties van de stichting 
De film “De derde weg” die Rob Does in 2014 heeft gemaakt (prijs van deze DVD is € 10,00) 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. 
 
Zie de website http://www.vanoosbreestichting.nl/publicaties/ voor de verkrijgbaarheid van 
oudere publicaties. 
 
Publicaties 
Op de website van de Van Oosbreestichting zijn enkele publicaties als pdf’s opgenomen in de 
rubriek Andere boeken.  
 
Adreswijzigingen 
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek, die 
voert het secretariaat van de stichting met als mailadres vanoosbreestichting@gmail.com  


