KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting

30 oktober 2017

Geachte donateurs en belangstellenden,
In dit vierde kwartaalbericht informeren we u over de activiteiten van onze stichting in de
laatste maanden van 2017 en doen wij verslag van eerdere activiteiten.
Het Najaarssymposium
Op zaterdagmiddag 4 november 2017 organiseren wij weer een najaarssymposium. Dit keer
willen wij u (laten) informeren over de meerjarenvisie van het Apostolisch Genootschap en
daarna met elkaar in gesprek gaan.
Het najaarssymposium wordt gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in
Bussum (Meulenwiekelaan 49, 1402TC Bussum).
De middag begint om 14.00 uur.
Dagvoorzitter: J. Dijkgraaf
14.00-14.20 uur
Inleiding over het geloofsverhaal van het Apostolisch Genootschap
door I. de Bos, districtsvoorganger
14.20-14.40 uur
Inleiding over de Meerjarenvisie 2017-2022 van het Apostolisch
Genootschap door J.W. Zwart, landelijk voorganger
14.40-15.00 uur
Zingeving in perspectief, toelichting op de notitie van de commissie
Zingeving door R. Tijdeman, voorzitter van de commissie Zingeving
15.00-15.30 uur
Pauze, gelegenheid om vragen in te leveren voor de paneldiscussie
15.30-16.30 uur
Paneldiscussie onder leiding van H. Tiemersma
In verband met het maximum aantal toegestane deelnemers wordt u vriendelijk verzocht zich
voor deelname aan te melden via het mailadres vanoosbreestichting@gmail.com.
U krijgt dan ook de teksten voor deze middag toegezonden. De toegang is gratis.
Commissie Zingeving
Begin 2016 heeft het bestuur van de Van Oosbreestichting een commissie Zingeving
ingesteld, met als doel op basis van deskundigheid adviezen uit te brengen aan het bestuur
van de stichting op het gebied van zingeving in brede zin.
Onder de titel Zingeving in perspectief heeft de commissie een notitie het licht laten zien
waarin het thema religieus-humanistische zingeving op indringende wijze wordt uitgediept.
In het eerste hoofdstuk beschrijft de commissie haar visie op de wereld, in het bijzonder de
mens. In het tweede hoofdstuk duidt ze aan welke ethiek en welke waarden we nastreven. In
het derde hoofdstuk worden een aantal praktische consequenties uitgewerkt.
Een voorlopige versie is beschikbaar en zal tijdens het najaarssymposium worden toegelicht.
De notitie zal in het eerste kwartaal van 2018 op de website van de Van Oosbreestichting
worden geplaatst.
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Filosofische week ‘God in Frankrijk’
In de derde week van september werd er weer een filosofische week georganiseerd onder
het thema God in Frankrijk. De organisatie was in handen van Chris de Werd en Marita
Klein. Er waren ongeveer 20 deelnemers.
Er werden inleidingen gehouden door Piet Eenkhoorn over Leven in de tijd, Manfred
Horstmanshoff over De persoonlijke religiositeit van Galenus, Annette van Dijk over Op zoek
naar Hadewijch, HansTiemersma over Het onhoorbare spreken een stem geven en Chris de
Werd over Redenen om lief te hebben.
Verder waren er nog allerlei activiteiten. De lezing van Hans Tiemersma n.a.v. het boek
Denken van Hannah Arendt zal binnenkort in de rubriek Verdieping verschijnen.
Beschikbare publicaties van de stichting
De Van Oosbreelezing die Paul van Tongeren op 6 mei 2017 heeft gegeven, is al als boekje
verkrijgbaar en tijdens het najaarssymposium op 4 november a.s. te koop. Het kost 15 euro;
voor donateurs van de stichting 12 euro.
Zie de website http://www.vanoosbreestichting.nl/publicaties/ voor de verkrijgbaarheid van
overige publicaties.
Adreswijzigingen
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek,
die het secretariaat voert van de stichting met als mailadres
vanoosbreestichting@gmail.com.
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