KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting

5 mei 2016
Geachte donateurs en belangstellenden,
Vooraf
Bij het verschijnen van dit tweede kwartaalbericht is het inmiddels al weer een maand
geleden dat Joep Dohmen ons meenam in zijn voordracht over “Het leven als reis”. Het
bestuur kijkt met genoegen terug op deze zeer geslaagde lezing en is inmiddels al weer
begonnen met het zoeken naar een spreker voor 2017.
In dit kwartaalbericht wordt op meerdere manieren verantwoording afgelegd. U vindt als
bijlage bij dit kwartaalbericht het jaarverslag over 2015 en het financieel jaarverslag over
deze periode.
Verder kunt u lezen over de wijze waarop het bestuur in de komende jaren het financiële
beheer wil verantwoorden, alsmede over de voorgenomen wijziging van de statuten die
hiervoor nodig is.
Bestuurssamenstelling
Maar eerst moeten we even stilstaan bij het vertrek van Remco Tuinier als voorzitter van
onze stichting. Vanwege een veel tijd eisende nieuwe werkkring aan de TU in Eindhoven
heeft hij moeten besluiten zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Het bestuur is Remco veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid bij de
stichting. Vooral het door hem geëntameerde position paper zal voor de achterblijvers in het
bestuur nog geruime tijd een handvat zijn voor de nieuw te nemen besluiten. Gelukkig heeft
Rob Tijdeman zich bereid verklaard het stokje over te nemen.
Het financieel beheer
Het bestuur heeft besloten de controle op het beheer van de financiën anders in te gaan
richten. Er was nu in de statuten een bepaling opgenomen dat de financiën werden
gecontroleerd door een registeraccountant. Dit was zeer kostbaar en vorig jaar heeft het
bestuur de controle opgedragen aan een Accountant Administratieconsulent (een
zogenaamde AA-accountant) .
Dit blijkt nauwelijks goedkoper en dus heeft het bestuur besloten in het vervolg te gaan
werken met een openbare verantwoording aan alle donateurs. In de komende jaren wil het
bestuur als aanhangsel van een van de kwartaalberichten inzage geven in het financiële
beheer van de stichting.
Commissie Zingeving
De commissie zingeving zal in haar tweede bijeenkomst in mei 2016 spreken over
confirmatie en de eredienst.
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
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Komende publicaties
Van zijn Van Oosbreelezing zal Joep Dohmen een boekje maken dat naar verwachting in het
najaar van 2016 verschijnt.
De lezing van Peter-Paul Verbeek zal verschijnen als onderdeel van een door hem te
schrijven boek, dat naar verwachting ook 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.
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.
Overige activiteiten in de tweede helft van dit jaar
In de zomer en het najaar vinden twee activiteiten plaats die niet door de Van
Oosbreestichting worden georganiseerd, maar wel door de stichting worden gefaciliteerd.
1. Historische bijeenkomst 1946 - 2016, Vernieuwing en Traditie.
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat met de opvolging van apostel J.H. van Oosbree in
de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA) een
splitsing plaatsvond. Een groot deel van de lidmaten volgde de door apostel Van Oosbree
testamentair als zijn opvolger aangewezen apostel L. Slok en is nu verenigd in het
Apostolisch Genootschap (ApGen). Een kleiner deel bleef de stamapostel trouw en vormt nu
de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK).
Op zaterdag 17 september 2016 zal in het kerkgebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk aan
de Johannes Geradtsweg 115, 1222 PP Hilversum, waar in 1946 Lambertus Slok tot apostel
werd geroepen, een historische bijeenkomst plaatsvinden waarin de ontwikkelingen zullen
worden besproken die in de periode 1946 - 2016 in het ApGen en de NAK hebben
plaatsgevonden.
Voordrachten zullen worden gehouden door o.a. Berry Brand, Edwin Diersmann, Johan
Giskes, Robin Brouwer en Frederique Demeijer. De organisatie is in handen van Manfred
Horstmanshoff, Edwin Diersmann en Rob Tijdeman. Details zullen binnenkort te vinden zijn
op de website www.vanoosbreestichting.nl en zullen daar regelmatig geactualiseerd
worden. Daar kunt u zich ook opgeven, als u de bijeenkomst wilt bijwonen.
2. Filosofische week 'God In Frankrijk’.
Van 21 tot 27 augustus vindt in het IDZO-huis Castel Marguerite in Saint-Nectaire in
Frankrijk een filosofische week plaats over religie en humanisme. Het vijfdaagse programma
zal bestaan uit een dagelijkse voordracht, gevolgd door variërende activiteiten als een
paneldiscussie, vraaggesprek of workshop. Het tweede gedeelte van de dag is vrij. Aan het
eind van de middag is er een gezamenlijke, informele bijeenkomst die afgesloten wordt met
het diner.
De kosten voor logies in Castèl Marguerite, ontbijt, lunch, diner en deelname aan het
programma van de filosofische week bedragen € 299,00 per persoon. De inleidingen worden
gehouden door Chris de Werd, Manfred Horstmanshoff, Dick Janknegt, Ingrid Meester en
Rob Tijdeman. De beschikbare plaatsruimte is beperkt. Actuele informatie en een
inschrijfformulier staan op de website www.vanoosbreestichting.nl . Chris de Werd
(clmdewerd@ziggo.nl) is contactpersoon
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