KWARTAALBERICHT van de J.H. van Oosbreestichting

12 december 2016

Geachte donateurs en belangstellenden,
In dit vierde kwartaalbericht vindt u enkele berichten over wijzigingen in de samenstelling van
het bestuur, de aanpassing van de minimale donatie en over een aanpassing van de
statuten.
Behalve deze noodzakelijke organisatorische berichten is er ook nieuws over:
- de Van Oosbreelezing van volgend jaar;
- een nieuwe publicatie (geen papieren boekje, maar een heus e-book) die een zeer
veelomvattend overzicht biedt van onze apostolische muziekcultuur;
- filosoferen in Frankrijk in 2017.
Kortom, er is aan het eind van dit jaar weer veel te melden. Het bestuur wenst u goede
feestdagen en alvast een heel inspirerend 2017.

Samenstelling van het bestuur
George Gelauff heeft besloten met ingang van 31 december aanstaande zijn
bestuurslidmaatschap neer te leggen. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor zijn
bestuurswerk. Zijn functie als penningmeester wordt overgenomen door Jan Koek.
Arie de Vries zal vanwege persoonlijke omstandigheden per 31 december aanstaande zijn
bestuurslidmaatschap opschorten.
Aanpassing statuten
Teneinde zo efficiënt mogelijk om te gaan met de financiële bijdragen van de donateurs heeft
het bestuur besloten de statuten te wijzigen en de statutair voorgeschreven accountantscontrole te laten plaatsmaken voor controle door het bestuur zelf. Als belangrijke punten
noemen we:
a.
het bestuur van het Apostolisch Genootschap behoudt het recht (art.4.1) van
het benoemen van tenminste één en ten hoogste een derde deel van het
totaal aantal bestuursleden van de Van Oosbreestichting;
b.
bij ontbinding van de stichting wordt het Apostolisch Genootschap de
begunstigde;
c.
het overleggen van jaarlijkse stukken aan een accountant is uit de statuten
gehaald; het bestuur stelt de jaarrekening vast. Indien een meerderheid van
het bestuur het wenst, kan deze jaarrekening alsnog worden voorgelegd aan
een accountant;
d.
unanieme bestuursbesluitvorming wordt mogelijk via de elektronische weg.
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Hoogte van de donatie voor 2017
De Van Oosbreestichting heeft in de achterliggende tijd haar activiteiten vergroot.
Daarom wordt de jaarlijkse donatie, die sinds het jaar 2000 niet meer verhoogd was, met
ingang van 2017 vastgesteld op tenminste € 15,00 per persoon.
Voor mensen die een huishouden vormen wordt het totaalbedrag minimaal € 25,00.
Van Oosbreelezing 2017
De volgende Van Oosbreelezing zal worden gehouden door Paul van Tongeren op
zaterdagmiddag 6 mei 2017 in Utrecht.
Paul van Tongeren was tot eind 2015 hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud
Universiteit van Nijmegen, maar is nog steeds buitengewoon hoogleraar ethiek aan het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is bekend om
zijn boeken over deugden en levenskunst, in het bijzonder zijn boek uit 2013 over
dankbaarheid. Inschrijving voor de lezing zal aan het begin van 2017 geopend worden.
Videoregistratie van de Van Oosbreelezing 2015
Deze lezing werd gehouden door prof. Peter-Paul Verbeek en ging over techniek en religie.
Het Van Oosbreeboekje, dat hij zou schrijven, is op de lange baan geschoven. Teneinde zijn
lezing toch toegankelijk te maken, heeft hij toestemming gegeven de toen gemaakte videoopname op de website van de Van Oosbreestichting te publiceren. Het is zeer de moeite
waard daar nog eens naar te luisteren. Zie: www.vanoosbreestichting.nl.
Historische bijeenkomst 1946 - 2016 op 17 september in Hilversum
Deze bijeenkomst in het kerkgebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk aan de Johannes
Geradtsweg in Hilversum met sprekers uit het Apostolisch Genootschap en de NieuwApostolische Kerk en ongeveer 350 deelnemers is van beide kanten als heel waardevol
ervaren.
Op de website www.vanoosbreestichting.nl staan het programma, een verslag van deze dag
door Truus Bouman-Komen, een fotoreportage van Pieter Eikeboom, presentaties en
uitwerkingen van de gehouden voordrachten (zie rubriek Verdieping 16-3), en (heel
binnenkort) video-opnamen van de programmaonderdelen zelf. Van harte aanbevolen!
Filosofische week ‘God in Frankrijk’
Ook in 2017 zal een filosofische week gehouden worden in het IDZO-kasteel in SaintNectaire, en wel in de tweede week van september. Zie voor verdere inlichtingen de website
www.vanoosbreestichting.nl.
De eerste filosofieweek werd onder auspiciën van de Van Oosbreestichting op dezelfde
plaats gehouden in augustus 2016. Er waren inleidingen van Chris de Werd, Dick Janknegt,
Ingrid Meester en Rob Tijdeman. Een bewerking van de inleiding van Ingrid Meester staat
als nummer 16-4 in de rubriek Verdieping. Die van Chris de Werd en Rob Tijdeman volgen.
Die van Dick Janknegt bestond voor een groot deel uit videobeelden, en leent zich niet goed
voor schriftelijke verslaglegging.
Commissie Zingeving
In het vierde kwartaal heeft de commissie Zingeving onder andere gereageerd op een
concepttekst bedoeld voor de voorgangersvergadering die in november gehouden is.
Op het ogenblik wordt gewerkt aan het plan om een visiedocument te schrijven over de wijze
waarop apostolischen het leven zien en de rol van ons apostolisch-zijn daarbij. Midden
december verschijnt een outline voor dit document.
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Mensen die daarover ideeën hebben en input willen leveren, kunnen die in december 2016
aan Rob Tijdeman toezenden, tijdeman@ziggo.nl. Als het lukt zo’n document te schrijven,
zal het onder verantwoording staan van de commissie Zingeving en op de website
www.vanoosbreestichting.nl gepubliceerd worden.
Komende publicaties
Van zijn Van Oosbreelezing zal Joep Dohmen een boekje maken dat naar verwachting in
2017 verschijnt.
In het voorjaar zal het e-book ‘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 op de website van de Van Oosbreestichting gepubliceerd worden.
Rond de jaarwisseling zal Alex Lammertsma zijn kostbare boekenverzameling over dit
onderwerp aan het Apostolisch Genootschap aanbieden.
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 van het
genootschap in dat krachtenveld.
Adreswijzigingen
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek.
Zij voert het secretariaat van de stichting met als mailadres vanoosbreestichting@gmail.com.
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