KWARTAALBERICHT van de J.H. van Oosbreestichting

juni 2015

Geachte donateurs en belangstellenden,

Bestuursberichten
Het afgelopen kwartaal heeft het bestuur aandacht gehad voor de volgende zaken:
•

•

het voorbereiden van de publicatie van de lezing van Peter Paul Verbeek over
Techniek en Religie. Naar verwachting zal de lezing begin 2016 verschijnen bij
Lemniscaat en zal de filmregistratie, die van deze lezing is gemaakt, binnenkort
geplaatst worden op onze website;
de effecten van de vernieuwing van de website van het Apostolisch Genootschap
voor de website van onze stichting.

Najaarsbijeenkomst over humanisme, religie en zingeving op 7 november
Daarnaast zijn alvast de voorbereidingen getroffen voor de lezing van volgend jaar, waarover
hierna meer, en voor de najaarsbijeenkomst.
Het bestuur is voornemens in het najaar, op 7 november 2015, een bijeenkomst te
organiseren met lezingen en debat, ter vergroting van ons inzicht in de betekenis van de
begrippen humanisme, religie en zingeving.
Wij verzoeken u die datum alvast te reserveren.
Lezing 2016
Met groot genoegen kan het bestuur u melden dat de lezing in het voorjaar van volgend jaar
zal worden gehouden door Prof. dr. Joep Dohmen, hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte
Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Voor meer informatie over onze spreker zie http://joepdohmen.com/
De titel van de lezing is nog niet bekend, maar het zal (uiteraard) gaan over levenskunst.
Commissie Zingeving
Het bestuur van de Van Oosbreestichting heeft besloten tot het instellen van een commissie,
die tot doel heeft op basis van deskundigheid adviezen uit te brengen aan het bestuur van de
Van Oosbreestichting op het gebied van zingeving in brede zin.
Deze adviezen dienen te passen bij de visie op de natuur, de mens en de samenleving van
het Apostolisch Genootschap. Adviezen kunnen gevraagd en ongevraagd gegeven worden.
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Zoals in het vorige kwartaalbericht werd vermeld heeft het bestuur van de Van
Oosbreestichting zich voor de komende jaren de volgende doelen gesteld:
De Van Oosbreestichting tracht via verdieping en debat:
 bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van het apostolische gedachtengoed 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.
Met de commissie Zingeving wil het bestuur verdere invulling geven aan haar eigen
doelstelling.
In de komende maanden zal u nader worden geïnformeerd over deze commissie.
Stem van apostel Van Oosbree
Op de laatste Van Oosbreelezing lieten wij u weten dat grammofoonplaten met de stem van
apostel Van Oosbree weer teruggevonden zijn.

Op 2 april 1944 was er een samenkomst in de Rivièra hal te Rotterdam ‘op den dag van
Verbondsvernieuwing, bij den 82sten levensmijlpaal van onzen Apostel’. Een stenografisch
verslag van deze samenkomst bevindt zich in het archief.
Van deze totale samenkomst is een opname gemaakt en deze is op 11 grammofoonplaten
gezet. Familieleden en br. J.L. Slok herinneren zich dat zij deze platen in hun jeugd
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beluisterd hebben. Helaas zijn deze platen later onoordeelkundig bewaard. Onlangs zijn in
het depot van Beeld en Geluid in Hilversum de platen teruggevonden.
Aanvankelijk was er hoop dat er delen gedigitaliseerd konden worden. Helaas blijkt dat bij de
huidige stand van de technische mogelijkheden dit nog niet realiseerbaar is. Beeld en Geluid
voorziet dat deze mogelijkheden in de toekomst ontwikkeld kunnen worden.
We onderzoeken nog hoe het procedé van opname en persing tot stand is gekomen en of er
wellicht meer exemplaren van de platen zijn gemaakt.
Na 1946 werd er opgenomen met een wirerecorder. Deze spoelen werden steeds opnieuw
gebruikt, maar in een later stadium werden ze verzonden naar de buitenlandse gemeenten.
Tot op heden is maar één spoel teruggevonden.
Op de verslagen van samenkomsten na 1947 vinden we de vermelding ‘Het gesprokene
werd op de magnetische draad opgenomen’. De vraag of deze banden nog bestaan is nog
niet beantwoord.

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 i-Las van het Genootschap.
Wilt u daarom wijzigingen (adres en e-mail, telefoonnummer) in het vervolg ook melden aan
het secretariaat van de stichting, e-mailadres jhvanoosbreelezing@apgen.nl of aan
Andrea van den Broek-van Huissteden - andreavdbroek@casema.nl

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 € 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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