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    KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting 
 

 
      

 
       20 december 2018  
 

 
 
Geachte donateurs en belangstellenden, 
 
 
In het vierde kwartaalbericht van 2018 kijken we terug op het najaarssymposium op 
3 november 2018 in Bussum en vindt u de gegevens voor de Van Oosbreelezing in 2019. 
 
 
Samenstelling van het bestuur 
Het bestuur heeft helaas afscheid moeten nemen van Tanja Voogtsgeerd. Zij heeft weliswaar 
slechts kort deel kunnen uitmaken van het bestuur, maar heeft ons op inspirerende wijze 
betrokken bij de vraag hoe het werk van de stichting een bredere verspreiding zou kunnen 
krijgen. 
 
 
Najaarssymposium 
Op 3 november 2018 vond het najaarssymposium van de Van Oosbreestichting plaats. 
Diverse sprekers lieten hun licht schijnen op het thema 'Maatschappelijke betrokkenheid’:   
 
Chris Doude van Troostwijk (o.a. hoogleraar Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind  
Seminarium van de VU) vertelde dat de kerk en haar leden sowieso een plaats in de  
maatschappij innemen, want ze maken daar deel van uit. Kerken zijn dus per definitie  
maatschappelijk betrokken. 
 
Bas van der Sijde (humanistisch geestelijk verzorger) hield een zeer persoonlijk verhaal over wat 
maatschappelijke betrokkenheid voor hem betekent. 
 
George Gelauff (in het Apostolisch Genootschap betrokken bij de organisatie van 
maatschappelijke activiteiten) hield een zeer bevlogen verhaal over de plannen die hij heeft om  
het Apostolisch Genootschap in staat te stellen haar intrinsieke maatschappelijke betrokkenheid  
beter over het voetlicht te laten brengen. 
 
 
Nieuwe website 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de overgang van onze website naar de nieuwe 
omgeving van het Apostolisch Genootschap. Er wordt naar gestreefd dit voor de jaarwisseling te 
realiseren. De stijl en vormgeving zal dan meer passen binnen de nieuwe omgeving, inhoudelijk 
zal de site dezelfde informatie en mogelijkheden bieden als de oude.  
 
Hierbij moet alleen een voorbehoud worden gemaakt als het gaat om aanmeldingen voor 
bijeenkomsten en donateursschap, alsmede bestellingen van boeken. Op de nieuwe website zal 
voorlopig geen mogelijkheid zijn om dit via een invulformulier te doen. Vooralsnog zal dit via een 
mailbericht moeten gebeuren, onder vermelding van uw naam, woonplaats, al of niet donateur, 
telefoonnummer, aantal personen. Uiteraard wijst de website hierin de weg. 
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Nieuw op de website 
Op de website van de Van Oosbreestichting zijn in het vierde kwartaal in de rubriek Artikelen de 
volgende bijdragen verschenen: 

18-8 Het Apostolisch Genootschap in de toekomst: humanistische overtuiging of bezield 
geloof? Door Ronald de Waal, 30 blz. 

18-7 De Apostolische Zending / Hersteld Apostolische Zendingkerken de opkomst van Het 
Nieuwe Licht in Nederland na de dood van Apostel Schwartz. Door Edwin Diersmann, 14 blz. 

18-6 De rol van de liefde in sommige eindtijdverwachtingen. Door Truus Bouman-Komen, 
10 blz. 

18-5 Duistere tijden: de apostolische beweging en de eindtijdverwachting van de negentiende 
eeuw. Door R.H. Kielman, 13 blz. 

De artikelen 18-5, 18-6 en 18-7 betreffen teksten van lezingen gehouden tijdens het historisch 
symposium in Bussum op 22 september 2018. 
 
 
Blog Op de keper beschouwd 
Onder de naam Op de keper beschouwd is de Van Oosbreestichting deze zomer gestart met een 
blog om de gedachtewisseling over het apostolische gedachtegoed te stimuleren.  
Via de website www.opdekeperbeschouwd.nl kunt u onder andere de volgende blogs vinden: 
 
Anton Wachter  God in alles en in allen - over pantheïsme 
Chris de Werd   Duurzaamheid als zorg 
Ingrid Meester   Wonen in onzekerheid 
Dick Janknegt   Heilig humanisme 
Hans Tiemersma  Het grote verhaal 
Manfred Horstmanshoff Eeuwig gaat voor ogenblik 
Rob Tijdeman   Ritueel bij scheiding 
 
Als u zich wilt abonneren, kunt u een mailtje sturen naar Chris de Werd – clmdewerd@ziggo.nl . 
Hij laat dan weten hoe u de blogs kunt lezen en desgewenst een eigen blog kunt indienen.  
Als u abonnee bent, krijgt u elke keer bericht als er een nieuwe blog verschenen is. 
  
Er wordt aan gewerkt heldere criteria te formuleren voor deze blog, in samenhang met de 
doelstellingen van de Van Oosbreestichting. Als dit gerealiseerd is zal de blog worden 
geïntegreerd in de website van onze stichting. 
 
 
Van Oosbreelezing 2019  
Op zaterdagmiddag 23 maart 2019 geeft Remco Tuinier de 21ste Van Oosbreelezing met de titel: 
Hoe houden we energie? Duurzaamheid en mentaliteit.  
 
In deze lezing presenteert Remco zijn kijk op een groot probleem voor de komende eeuw: de 
energiehuishouding op aarde. Hij doet dat vanuit een natuurwetenschappelijke insteek. 
 
Hij zal toelichten wat het meest bijdraagt aan CO2-reductie en bepleiten dat we ons leven 
aanpassen. Hij zal mogelijke oplossingsrichtingen aangeven met als uitgangspunt dat welzijn 
belangrijker is dan welvaart. 
 
Remco Tuinier is hoogleraar fysische chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven, lidmaat 
van het Apostolisch Genootschap en voormalig voorzitter van onze stichting. 
 
De lezing zal worden gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap,  
Meridiaan 39, 3813 AT Amersfoort en begint om 14.00 uur. 
Aanmelden graag via het bekende mailadres vanoosbreestichting@gmail.com, onder vermelding 
van uw naam, woonplaats, al of niet donateur, telefoonnummer, aantal personen. 
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Publicaties 
Op de website van de Van Oosbreestichting zijn enkele publicaties als pdf’s opgenomen in de 
rubriek Andere boeken. 
 
 
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 


