KWARTAALBERICHT van de J.H. van Oosbreestichting

maart 2015
Geachte donateurs en belangstellenden,

Bestuursberichten
Het eerste kwartaal van 2015 staat voor het bestuur in het teken van de voorbereiding voor
de komende lezing op 21 maart in ons gebouw Arnhem.
Daarnaast hebben we een position paper geformuleerd waarin we een nadere invulling
geven aan het voorgenomen beleid. Dit beleidsvoornemen is op 4 februari 2015 ook
gepresenteerd aan het bestuur van Het Apostolisch Genootschap. Hierna vindt u een korte
samenvatting van deze notitie en van de ontmoeting met het bestuur van het genootschap.
Lezing over “Techniek en religie”
Over ruim een week mogen we velen van u weer ontmoeten bij onze jaarlijkse Van
Oosbreelezing, die dit jaar op zaterdag 21 maart 2015 wordt gehouden in ons gebouw in
Arnhem door Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de
Universiteit Twente.
De snelheid waarmee de inschrijvingen binnenkwamen heeft het bestuur in het vertrouwen
gesterkt dat we ons op 21 maart gaan verdiepen in een voor velen zeer aansprekend
onderwerp dat uitnodigt tot nadenken.
In de Stroom van maart 2015 verschijnt een interview met Peter Paul Verbeek.
Nog enkele praktische zaken:
Het adres van ons gebouw is: Winschotenstraat 46, 6835 AT Arnhem. Het ligt in het
zuidoosten van Arnhem in de wijk Vredenburg en is met de auto goed bereikbaar.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Vanaf het Centraal Station van Arnhem is de Winschotenstraat bereikbaar via bus 331 of de
stadsbussen 2, 4, 7 en 14 (uitstappen bij het winkelcentrum Kronenburg en dan is het nog 10
minuten lopen).
De lezing start om 11.00 uur en het gebouw is open vanaf 10.15 uur.
Position paper
In het position paper heeft het bestuur van de stichting het doel van haar werkzaamheden
nader geformuleerd. De Van Oosbreestichting tracht via verdieping en debat:
 bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van het apostolische gedachtegoed en
aansluiting bij de maatschappij;
 beschouwingen te stimuleren over thema’s zoals zingeving, opvoeding, verlies,
relaties, zelfontplooiing, God;
 bezinning te stimuleren op apostolische denkbeelden en de apostolische cultuur;
 nieuwe mogelijkheden, richtingen en dilemma’s te signaleren en te analyseren en
 aandacht te geven aan geschiedenis en te reflecteren op het verleden.
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In aanvulling op bestaande activiteiten is het bestuur van de stichting ook voornemens op
deze terreinen gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Het werken aan deze doelen
zal gebaseerd zijn op expertise en wetenschappelijke kennis. Bovendien zal de stichting
blijven werken aan haar onafhankelijk karakter als podium voor verdieping en debat.
Hiertoe zullen niet alleen de bestaande (en vertrouwde) banden met verschillende
apostolische groeperingen worden aangehaald en onderhouden, maar ook contacten
worden aangegaan met groeperingen buiten Het Apostolisch Genootschap die zich
verdiepen in vraagstukken over zingeving en spirituele ontwikkeling.
Verslag van de ontmoeting met het bestuur van Het Apostolisch Genootschap
Op 4 februari 2015 heeft het bestuur van de stichting een ontmoeting gehad met het bestuur
van Het Apostolisch Genootschap. Tijdens deze ontmoeting heeft het bestuur een toelichting
gegeven op het position paper en op het beleidsvoornemen in de komende tijd te gaan
werken met langjarige thema’s. Voor de komende jaren is dat het thema zingeving.
Verder is gesproken over de wens een onafhankelijke positie in te nemen. Dit voornemen
werd door het bestuur van het genootschap ondersteund, evenals de plannen om in
voorkomende gevallen gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.
De ontmoeting werd afgesloten met de afspraak dat beide besturen daar waar nodig en
gewenst met elkaar in contact zullen blijven en informatie zullen uitwisselen.
De invulling van interactieve gedachtewisseling
In de vorige kwartaalbrief schreven we over het voornemen van het bestuur in de komende
jaren aandacht te gaan besteden aan de vraag hoe het apostolische gedachtegoed zich zal
gaan ontwikkelen.
Hiertoe gaat het bestuur onderzoeken of het mogelijk is naast de jaarlijkse lezing in het
voorjaar ieder najaar een activiteit te organiseren die een meer interactief karakter kent.
Donateurs die op dit terrein suggesties hebben kunnen deze melden via de Linked in pagina
van de stichting https://www.linkedin.com/groups/Van-Oosbreelezing-4820821 .
Administratieve zelfstandigheid en adreswijzigingen
Een van de praktische gevolgen van het meer onafhankelijke karakter van de stichting is het
niet langer gebruik maken van de ledenregistratie in het iLas van het genootschap.
Wilt u daarom wijzigingen (adres en email, telefoonnummer) in het vervolg ook aan de
administratie van onze stichting melden?
Publicaties van de stichting
Tijdens de lezing op 21 maart zijn de verschillende publicaties van de stichting weer
beschikbaar, waaronder ook het onlangs verschenen boekje van de lezing van Manuela
Kalsky uit 2013. Voor donateurs is de prijs €12,00 voor anderen €15,00.
Daarnaast is natuurlijk het boek van Berry Brand “Nieuw licht op oude wegen” beschikbaar
en de film “De derde weg” die Rob Does in 2014 heeft gemaakt. Voor donateurs is de prijs
van deze DVD € 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.
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