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Jaarverslag 2017 

Stichting J.H. van Oosbreelezing 

(Van Oosbreestichting) 

Voorwoord 

 

Voor de stichting was 2017 een jaar van continuering van de in 2014 

gekozen lijn. De traditionele Van Oosbreelezing had plaats in het voorjaar. In 

het najaar vond een najaarssymposium plaats. 

 

Financieel blijft de stichting gezond, zoals te zien is in het financiële deel van 

dit jaarverslag. We zijn hiervoor voor een groot deel afhankelijk van een grote 

groep trouwe donateurs. Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor deze steun. 

 

 

1. Samenstelling bestuur 

Begin 2017 bestond het bestuur uit (inclusief startjaar bestuurslid):  

Frederique Demeijer (2016) 
Jacques Dijkgraaf (2014) 
Dick Janknegt (2016) 
Jan Koek  (2014) 
Henk Smits – secretaris en vice-voorzitter (2014) 
Rob Tijdeman  (2014) 
Tanja Voogtsgeerd (2017) 
 
Het bestuur werd gelukkig ook dit jaar bijgestaan door Andrea van den 
Broek (administratie) en Johan Kröner (website).  
 
Meer informatie over de bestuurswerkzaamheden en de stichting kan 
gevonden worden in de kwartaalverslagen van de stichting die op de website 
van de stichting te vinden zijn. 
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2. Lezingen en Symposia 
 
De negentiende J.H. van Oosbreelezing ‘Over de mens als relationeel wezen’ 
werd op 6 mei in Utrecht gehouden door Paul van Tongeren. Er waren 
ongeveer 150 belangstellenden. De lezing werd zeer gewaardeerd. In 
november verscheen het Van Oosbreeboekje met de bij de bijgewerkte tekst 
van de lezing. 
 
Van de lezing van Peter-Paul Verbeek uit 2015 over techniek en religie zal 
geen Van Oosbreeboekje verschijnen. Wel is deze te zien en te beluisteren op 
de website van de Van Oosbreestichting.  
 
Het Najaarssymposium werd op 4 november in Bussum gehouden. Voor de 
pauze sprak I.L. de Bos over het geloofsverhaal en J.W. Zwart over de 
Meerjarenvisie van het Apostolisch Genootschap. Rob Tijdeman hield een 
inleiding over de tekst ‘Zingeving in perspectief’ van de commissie Zingeving 
van de stichting. In de pauze kregen de deelnemers de gelegenheid om 
vragen over de inleidingen te stellen. Deze werden deels na de pauze 
beantwoord en deels achteraf schriftelijk. 
 
Onder auspiciën van de Van Oosbreestichting en de stichting IDZO werd van 
10 tot 16 september de filosofische week ‘God in Frankrijk’ in Castel 
Marguerite te Saint-Nectaire in Frankrijk gehouden. Hieraan namen een 
kleine 20 mensen deel. De bijeenkomst werd geleid door Chris de Werd en er 
werden inleidingen gehouden door Piet Eenkhoorn, Annette van Dijk, 
Manfred Horstmanshoff, Hans Tiemersma en Chris de Werd. Een bewerking 
van de voordracht van Hans Tiemersma staat bij artikelen op de website van 
de stichting. 
 
 

3. Commissie Zingeving 
 
De commissie heeft als doel op basis van deskundigheid adviezen uit te 
brengen aan het bestuur van de stichting 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. Samenstelling en instellingsbesluit 
staan op de website van de stichting. 
 
De commissie vergaderde drie keer in 2017. Er werden enkele adviezen 
uitgebracht. Begonnen werd met het schrijven van het visiedocument 
‘Zingeving in perspectief’. 
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4. Publicaties en website 

 
Op de website van de Van Oosbreestichting verscheen “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 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 men van een oud lied gemakkelijk kan zien waar ernaar 
verwezen wordt. 
 
Ook pdf’s van de boeken Bewogen woorden, klein apostolisch woordenboek, 
van Manfred Horstmanshoff, van Alom schepping van Willem Hirs en van de 
eerste Van Oosbreelezing  door Berry Brand, Van wederkomstverwachting tot 
Werk in de wereld, zijn nu op de website te vinden.  
 

5. Financieel jaarverslag 

 
Zie bijlage. 
 

6. Donateurs 

 
Het bestuur is blij met de bijdragen van de donateurs. Zonder de donateurs 
zouden we geen lezingen en symposia kunnen organiseren of uitgaven 
uitbrengen. Vanwege de toegenomen activiteiten is met ingang van 2017 de 
contributie verhoogd tot 15 euro per jaar. Voor meer personen in een 
huishouden wordt de contributie 25 euro per jaar.  
 
Donateurs ontvangen elk kwartaal het kwartaalbericht per e-mail en zijn 
geen bijdrage verschuldigd voor het bijwonen van de Van Oosbreelezingen. 
Verder krijgen ze korting op publicaties van de stichting. 
 

7. Website en e-mail-adres 

 
Het e-mail-adres is: vanoosbreestichting@gmail.com,  
De URL is: www.vanoosbreestichting.nl . 
 


