
1 

 

 
   KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting 
 

 
      

 
       21 september 2016 
 

 
 
 
Geachte donateurs en belangstellenden, 
 
In dit derde kwartaalbericht kijkt het bestuur met u terug op diverse activiteiten die er tijdens 
de zomer en in de maand september zijn gehouden.  
We doen verslag van de Historische Bijeenkomst op zaterdag 17 september 2016. 
U kunt lezen over het leven als ‘God in Frankrijk’ en u vindt een impressie van de 
vergadering van de Commissie Zingeving in september. 
Maar eerst een bericht over de volgende Van Oosbreelezing: 
 
 
Van Oosbreelezing 2017 
De volgende Van Oosbreelezing zal worden gehouden door Paul van Tongeren op 
zaterdagmiddag 6 mei 2017. 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. 
Inschrijving voor de lezing zal aan het begin van 2017 geopend worden. 
 
 
Filosofische week over religie en humanisme 'God in Frankrijk’ 
Van 21 tot 27 augustus 2016 werd in Castel Marguerite, Auvergne, eigendom van de 
stichting IDZO, een filosofische week gehouden onder auspiciën van de stichtingen IDZO en 
J.H. van Oosbreelezing. Het thema was 'Religie en humanisme’. De leiding was in handen 
van Chris de Werd. Er waren een twintigtal deelnemers.  
 
Er waren vier inleidingen: 

- Chris de Werd, Kunnen we God kennen? 
- Dick Janknegt, Ethiek en geloof 
- Ingrid Meester, Heb je God nodig voor een goed leven? 
- Rob Tijdeman, God, verwachting en duurzaamheid 

Een vijfde inleiding, van Manfred Horstmanshoff over Galenus, kon geen doorgang vinden. 
De inleidingen zullen later gepubliceerd worden. 
 
Op elke inleiding volgde een gesprek over vragen die betrekking hadden op de inleiding met 
telkens een andere werkvorm. De laatste ochtend spraken we over een aantal dilemma’s. 
Verder was er voor de liefhebbers solozang met pianobegeleiding, een workshop over de 
verschillende levensfasen, een yogatraining en een open podium. In de middagen was er 
gelegenheid om van het warme, zonnige weer en de prachtige omgeving te genieten en in 
de avonden van de regionale keuken. Er was veel waardering voor de IDZO-vrijwilligers die 
zorgden voor de maaltijden e.d.  
 
 
Vergadering van de commissie Zingeving 
Op zaterdag 10 september had de commissie Zingeving een vergadering in de plaats van 
samenkomst in Baarn. Gesproken werd onder andere over de werkwijze van de commissie 
en over een tekst over ontwikkelingen in het Apostolisch Genootschap vanaf 1910. 
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Verslag Historische Bijeenkomst 1946 - 2016 op 17 september in Hilversum. 
Vernieuwing en Traditie in de Nieuw-Apostolische Kerk en het Apostolisch 
Genootschap 
Zeventig jaar geleden vond naar aanleiding van de opvolging van apostel J.H. van Oosbree 
in de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA) een 
schisma plaats. Het grootste gedeelte van de lidmaten volgde de door apostel Van Oosbree 
testamentair als zijn opvolger aangewezen apostel L. Slok en verenigde zich in het in 1951 
opgerichte Apostolisch Genootschap. Een kleiner deel volgde de stamapostel en vormt nu 
de Nieuw-Apostolische Kerk.  
 
In hoeverre hebben vernieuwing en traditie bij het schisma van 1946 en in de jaren daarna 
een rol gespeeld? Wat veranderde en wat bleef hetzelfde? Hierover vond, op initiatief van 
Manfred Horstmanshoff, Edwin Diersmann en Rob Tijdeman en onder auspiciën van de Van 
Oosbreestichting, een bijeenkomst plaats op 17 september 2016 in het kerkgebouw van de 
Nieuw-Apostolische Kerk aan de Johannes Geradtsweg 115, 1222 PP Hilversum, de plaats 
waar L. Slok in 1946 tot apostel werd geroepen.  
 
Sprekers uit beide tradities gingen op deze vragen in. Zij spraken op persoonlijke titel. De 
bijeenkomst werd geopend door apostel Peter Klene van de Nieuw-Apostolische Kerk en 
gesloten door apostel Bert Wiegman van het Apostolisch Genootschap. Een klein koor onder 
leiding van Ad Bethlehem verleende muzikale medewerking. Marcel Kroonenberg bespeelde 
orgel en piano. 
 
Er waren ongeveer 340 deelnemers. Op 1 september moest een stop worden ingesteld, 
omdat het maximum was bereikt. De samenkomst was ook via de webtv (Nieuw-
Apostolische Kerk) en webradio (Apostolisch Genootschap) te volgen. Er zijn video-opnamen 
gemaakt die t.z.t. op de website van de Van Oosbreestichting geplaatst zullen worden. 
Binnenkort verschijnt een terugblik op deze dag op: 
http://www.vanoosbreestichting.nl/andere_bijeenkomsten/ 
 
Het programma was samengevat als volgt: 
 
Berry Brand - Statuten of testament. Het dilemma van opziener H. Schurink                           

N.a.v. een fictief verslag van opziener Schurink werd geschetst hoe hij zelf zijn 
tweestrijd beleefd had.      

Edwin Diersmann - De beoordeling van de kerkscheuring van 1946 in officiële nieuw 
apostolische publicaties door de jaren heen     

Een overzicht van de wijze waarop in de NAK in de loop der tijd op de gebeurtenissen 
rond 1946 werd teruggeblikt.                                                                                                                                        

Robin Brouwer - Het apostolische geloofsideaal sinds 1900: traditie en vernieuwing 
tegen de achtergrond van een veranderende samenleving 

Een overzicht van veranderingen in het Apostolisch Genootschap tegen de 
achtergrond van de ontwikkelingen in de theologie en filosofie. 

Johan Giskes - Geloofsvisies in het Apostolisch Genootschap in woord en klank, 1953 
en 2016 

Talrijke voorbeelden van ontwikkelingen in de liedcultuur in het Apostolisch 
Genootschap. De lezing werd nog gevolgd door een door hem ingeleid muzikaal 
intermezzo met voorbeelden. 
 

Bart Flikkema - Nieuw-Apostolische ontwikkelingen na 1946                                                          

Een overzicht van gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nieuw-Apostolische Kerk 
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Frederique Demeijer - Zes sociale generaties van het Apostolisch Genootschap                         

Verslag van een pilot om aan de hand van interviews te onderzoeken hoe de 
verschillende generaties hun apostolische zijn beleven. Frederique Demeijer is bezig 
met een promotieonderzoek hierover. 
 

Voor meer informatie zie http://www.vanoosbreestichting.nl/andere_bijeenkomsten/  
 
 
Bestuurlijke ontwikkelingen 
Gewerkt wordt aan een statutenwijziging om de kosten van goedkeuring van het financiële 
jaarverslag verder omlaag te brengen.  
 
Ook is besloten tot een verhoging van de jaarlijkse donatiebijdrage met ingang van 2017 in 
verband met de verhoogde activiteiten van de stichting. Details volgen in het volgende 
kwartaalbericht. 
 
 
Rubriek Verdieping 
In de rubriek Verdieping zijn twee nieuwe artikelen verschenen die u kunt vinden door op de 
titel te klikken: 

16-1 Reactie op het artikel ‚Een aanvullend licht op oude wegen’ van André Meester’ 
door J.L. Slok, 3 blz., augustus 2016. 

16-2  Vrijheid bij Spinoza, Een onderzoek naar de vrijheid van de mens in de filosofie van Spinoza, 
door Hans Werner, 38 blz., september 2016. 

 

Adreswijzigingen 
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek. 
Zij voert het secretariaat van de stichting met als mailadres vanoosbreestichting@gmail.com  
 
 
Komende publicaties 
Van zijn Van Oosbreelezing zal Joep Dohmen een boekje maken dat naar verwachting in het 
voorjaar van 2017 verschijnt. 
 
De lezing van Peter-Paul Verbeek zal verschijnen als onderdeel van een door hem te 
schrijven boek, dat naar verwachting in de tweede helft van 2016 verschijnt  
 
 
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. 

- De film “De derde weg” die Rob Does in 2014 heeft gemaakt.  
Voor donateurs is de prijs van deze DVD € 12,00; voor anderen € 15,00. 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. 
 


