KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting

24 mei 2017

Geachte donateurs en belangstellenden,

In dit tweede kwartaalbericht van 2017 kijken we terug op een zeer geslaagde lezing van
Paul van Tongeren en blikken we vooruit naar de komende activiteiten in de tweede helft van
2017.
Van Oosbreelezing: ‘Over de mens als relationeel wezen’
Op zaterdag 6 mei 2017 hield Paul van Tongeren de jaarlijkse Van Oosbreelezing met als
titel ‘Over de mens als relationeel wezen’.
Ongeveer 150 belangstellenden hingen aan zijn lippen, want het was zeer inspirerend en
uitdagend wat hij ons voorhield. Met name de vragen die hij opwierp over de slogan die
wordt gebruikt door het genootschap stemden tot overdenking. Zo vroeg hij zich onder
andere af wat het ‘zelf’ is in ‘Vind het antwoord in jezelf’.
Van de gehele lezing is een audio-opname gemaakt die binnenkort op de website zal worden
geplaatst en daar kunt u de gehele lezing dus nog een keer terugluisteren. Van de lezing zal
ook een boekje verschijnen.
Filosofische week ‘God in Frankrijk’
Ook in 2017 zal een filosofische week gehouden worden in het IDZO-huis in Saint-Nectaire,
en wel in de tweede week van september. Er is nog plaats.
Zie voor verdere inlichtingen de website http://www.zoek-weken.nl/Filosofie.htm.
Publicaties
Op de website van de Van Oosbreestichting zijn nieuwe publicaties als pdf’s opgenomen in
de rubriek Andere boeken.
Via de link http://www.vanoosbreestichting.nl/publicaties/andere_publicaties/ vindt u
‘De apostolische beweging vanuit een extern perspectief: een overzicht van de herkomst
van het liedgoed en het gedachtegoed tussen 1826 en 1946’ van Alex Lammertsma.
Dit nieuwe boek beschrijft de apostolische liedcultuur vanaf de start van de apostolische
beweging tot de aanwijzing van apostel L. Slok. Er is een index bijgevoegd zodat u van een
oud lied gemakkelijk kunt zien waarnaar verwezen wordt.
Ook een pdf van het boek ‘Bewogen woorden, klein apostolisch woordenboek’ van Manfred
Horstmanshoff is op de website geplaatst. Het boek ‘Alom schepping’ van Willem Hirs kunt u
in dezelfde rubriek vinden.
Joep Dohmen is nog aan het schrijven aan het boekje van de Van Oosbreelezing 2016 ‘Het
leven als reis’.
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Het najaarssymposium
Op zaterdagmiddag 4 november 2017 zullen wij weer een najaarssymposium organiseren.
Dit zal worden gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Bussum.
Nadere informatie volgt in het volgende kwartaalbericht.
Videoregistratie van de Van Oosbreelezing 2015
De lezing van prof. Peter-Paul Verbeek uit 2015 over techniek en religie is nog te zien en te
beluisteren met behulp van de toen gemaakte video-opname op de website van de Van
Oosbreestichting: www.vanoosbreestichting.nl
Beschikbare publicaties van de stichting
De film ‘De derde weg’, die Rob Does in 2014 heeft gemaakt (prijs van deze DVD is € 10,00)
is zeer goed bruikbaar als start voor een inhoudelijk gesprek over de beleving van religie in
de huidige tijd en de plaats van het genootschap in dat krachtenveld.
Zie de website http://www.vanoosbreestichting.nl/publicaties/ voor de verkrijgbaarheid van
oudere publicaties.
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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