KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting

8 maart 2016
Geachte donateurs en belangstellenden,

Vooraf
Eerst willen we u verblijden met het heuglijke nieuws dat Dick Janknegt en Frederique
Demeijer bereid zijn gevonden het bestuur te komen versterken. Aldus hoopt het bestuur
ondanks het aanstaande vertrek van de voorzitter en de penningmeester de continuïteit van
de stichting te hebben gewaarborgd. We komen daar in een volgend kwartaalbericht nog wel
op terug.
Dick Janknegt is onder andere districtsvoorganger geweest. Frederique Demeijer schrijft aan
de Vrije Universiteit een proefschrift over de beleving van hun apostolischzijn door
uiteenlopende generaties.
Lezing ‘Het leven als reis’ door Joep Dohmen
Op 16 april 2016 zal de volgende Van Oosbreelezing worden gehouden door professor Joep
Dohmen. De lezing heeft als thema ‘Het leven als reis´. Hij zegt daarover:
‘De reis is een krachtige metafoor ter illustratie van allerlei levenservaringen. Toch kan het
ook een misleidend beeld zijn, omdat het sterk de nadruk legt op het leven als individueel
proces van zelfverwerkelijking, met een levensplan en een gekozen einddoel. Wij leven ons
hele leven lang te midden van anderen en delen onderweg elkaars projecten. Mijn
levensplan en mijn reisverhaal zijn van hen afhankelijk en improvisatie is daarbij geboden.
Alleen samen kunnen we, inspelend op elkaar, een geslaagde improvisatie tot stand
brengen. Het goede leven is geen individuele reis, maar een Gesammtkunstwerk’.
Joep Dohmen is emeritus hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit
voor Humanistiek te Utrecht en is actief bij het Centrum voor Humanistische Vorming.
De lezing wordt gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Utrecht,
aanvangstijd 14:00 uur. Adres: Aziëlaan 155, 3526 SG Utrecht.
Kosten € 5,- per persoon, donateurs gratis. U kunt zich nu aanmelden via de website van de
stichting http://www.vanoosbreestichting.nl/lezingen/
Commissie Zingeving
De commissie Zingeving is voortvarend van start gegaan. In haar tweede bijeenkomst in mei
2016 zullen confirmatie en de eredienst worden besproken.
God in Frankrijk: Filosofische week over religie en humanisme
in de laatste week van augustus wordt in Castel Marguerite te Saint-Nectaire (Auvergne) een
filosofische week gehouden onder de titel ‘God in Frankrijk’. Het thema ‘Religie en
Humanisme’ zal de leidraad zijn bij de voordrachten en verschillende gespreksvormen. Het
doel is ruimte en tijd te bieden voor een filosofisch gesprek tussen agnosten en theïsten,
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tussen atheïsten en religieuzen, waarbij (in de woorden van Clairy Polak) ‘luisteren en
doorgronden het motto is en niet het twistgesprek’.
Het vijfdaagse programma bestaat uit een dagelijkse voordracht, gevolgd door variërende
activiteiten als een paneldiscussie, vraaggesprek of workshop. Het tweede gedeelte van de
dag is er gelegenheid deel te nemen aan een activiteit zoals een kleine excursie - of om juist
thuis te blijven. Hierbij is de bedoeling ruimte te bieden voor individueel gesprek. Aan het
eind van de middag is er een gezamenlijke, informele bijeenkomst die afgesloten wordt met
het diner. De dagelijkse voordrachten zullen worden gehouden door Chris de Werd, Manfred
Horstmanshoff, Dick Janknegt, Ingrid Meester-Tiemersma en Rob Tijdeman.
Data:
• Aankomst en ontvangst: zondag 21 augustus 2016
• Maandag tot en met vrijdag 26 augustus 2016: filosofische bijeenkomsten
(alternatieve activiteiten voor partners). Vrijdagavond 26 augustus: afsluiting
filosofische week
• Zaterdagmorgen 27 augustus 2016: vertrek deelnemers.
Kosten
• Logies Castel Marguerite, ontbijt, lunch, diner, deelname programma filosofische
week of alternatief programma (inclusief excursies) € 299,- per persoon.
Voor eigen rekening:
• Heen- en terugreis
• Extra drankjes diner
Inschrijving
U kunt zich via de site van de Stichting IDZO of de site van de Van Oosbreestichting
inschrijven. U krijgt dan het volledige programma toegestuurd. Inschrijving geschiedt op
volgorde van aanmelding. Als datum van binnenkomst van de aanmelding geldt de
stortingsdatum van de aanbetaling van € 100,-.
Onder auspiciën van:
• Stichting IDZO: stichting Ideële Zomer Ontmoetingen
• Van Oosbreestichting
Adreswijzigingen
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek,
die het secretariaat van de stichting voert, e-mailadres vanoosbreestichting@gmail.com
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.
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.
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