KWARTAALBERICHT van de J.H. van Oosbreestichting

31 augustus 2015
Geachte donateurs en belangstellenden,

Najaarsbijeenkomst over humanisme, religie en zingeving op 7 november 2015
Op zaterdag 7 november 2015 organiseert de Van Oosbreestichting een bijeenkomst waarin
de aanwezigen onder leiding van enkele inleiders op zoek gaan naar de betekenis van de
begrippen religie, humanisme en zingeving en naar de samenhang van deze drie begrippen.
Op deze wijze wil de stichting trachten deze begrippen, die een belangrijke rol gaan spelen
in de nadere plaatsbepaling van het Apostolisch Genootschap, voor eenieder te
verlevendigen.
Dit najaarssymposium wordt gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan
de Meridiaan 39, 3813 AT Amersfoort.
Tijd
13.30 uur
14.00 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.30 uur

inloop
inleidingen van de inleiders
pauze (gelegenheid tot het indienen van vragen)
paneldiscussie
einde

Sprekers
 De heer Boris van der Ham, sinds 2012 voorzitter van het Humanistisch Verbond,
een organisatie die humanisten, vrijdenkers, atheïsten, agnosten en vrijzinnigen
verenigt.


De heer Robin R. Brouwer, joods filosoof, werkt aan het vergroten van de
bewustwording voor maatschappijverandering en is sinds september 2012 verbonden
aan het Amsterdamse debatcentrum De Nieuwe Liefde van Huub Oosterhuis, waar
hij maandelijks lezingen geeft en in debat gaat met politici, journalisten en
wetenschappers over de problemen van onze huidige samenleving.



De heer Dick Janknegt, wiskundige, voormalig districtsvoorganger van het
Apostolisch Genootschap, auteur van een artikel over zijn atheïsme.

In hun inleiding zullen de sprekers de specifieke kenmerken van de drie begrippen nader
duiden en wordt hen gevraagd aandacht te besteden aan de volgende invalshoeken:
1. Wat is voor u religieus-humanistische zingeving?
2. Hoe vertaalt zich dit in uw leven?
3. Wat zijn de raakpunten tussen vrijzinnigen, humanisten, joden en apostolischen?
Nadere informatie en een formulier om u op te geven vindt u op de website
http://www.vanoosbreestichting.nl/informatie/najaarssymposium/. De toegangsprijs is € 5,00.
U kunt dit voldoen door overmaking op rekening IBAN NL61 INGB 0009191612 t.n.v.
J.H. van Oosbreestichting onder vermelding van naam en e-mailadres of huisadres.
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Lezing 2016
De volgende J.H. van Oosbreelezing zal worden gehouden op zaterdag 16 april 2016 door
prof. dr. Joep Dohmen, hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit
voor Humanistiek te Utrecht.
De plaats van handeling is ons gebouw in Utrecht aan de Aziëlaan 155, 3526 SG.

Oproep om mee te denken over een nieuw logo
In de afgelopen jaren heeft de stichting bij haar publicaties het portret van haar naamgever
gebruikt als logo. Teneinde het beeldmerk beter te laten aansluiten bij de onafhankelijke
positie die de stichting wil innemen, vraagt het bestuur haar donateurs mee te denken over
een nieuw beeldmerk.
Het nieuwe ontwerp verbeeldt de volgende karakteristieken van de stichting:
- verdieping
- debat
- onafhankelijkheid
- vrijzinnigheid
- ontwikkeling van religieus bewustzijn, ofwel de relatie met heden, verleden en
toekomst van het apostolische gedachtegoed
U wordt van harte uitgenodigd uw ideeën toe te sturen naar het secretariaat van de stichting
via het mailadres andreavdbroek@casema.nl
U kunt een eigen ontwerp maken, maar het ontwerp ook beschrijven.

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.
Op dit moment is het bestuur druk bezig met de personele invulling van de commissie. Indien
u het bestuur bij die zoektocht wilt helpen, kunt u uw informatie doorgeven via het mailadres
tijdeman@ziggo.nl

Adreswijzigingen
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan het secretariaat van de
stichting: Andrea van den Broek. Haar mailadres is 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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