Jaarverslag 2018
Stichting J.H. van Oosbreelezing
(Van Oosbreestichting)
Voorwoord
Ook in 2018 zette de Van Oosbreestichting haar in 2014 ingezette beleid van
verbreding van activiteiten voort. In het voorjaar was er de Van
Oosbreelezing door prof. Nissen, in het najaar zowel een historisch
symposium als een symposium over maatschappelijke betrokkenheid. Op de
website werden video’s, geluidsopnamen en artikelen gepubliceerd. De
commissie Zingeving publiceerde een boekje ‘Zingeving in perspectief’. Een
blog werd gestart.
Financieel blijft de stichting gezond, zoals blijkt uit het financiële deel van dit
jaarverslag. We danken dit mede aan een grote groep trouwe donateurs.

1. Samenstelling bestuur
In 2018 bestond het bestuur (inclusief startjaar bestuurslid) uit:
Jacques Dijkgraaf (2014)
Dick Janknegt (2016)
Froukje Jonkman (vanaf zomer 2018)
Jan Koek - penningmeester (2014)
Henk Smits – secretaris en vice-voorzitter (2014)
Rob Tijdeman - voorzitter (2014)
Tanja Voogtsgeerd (2017)
In de loop van het verslagjaar werd het bestuur versterkt met Froukje
Jonkman. Aan het einde ervan trad Tanja Voogtsgeerd terug als bestuurslid.
Het bestuur dankt haar voor haar inbreng.
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 twintigste J.H. van Oosbreelezing ‘Samengebalde emotie in symbolentaal,
Over de functie en de kracht van rituelen in ons leven’ werd op 7 april in
Arnhem gehouden door prof. ds. Peter Nissen. Op de website van de
stichting staan een video-opname van delen van de lezing, een
geluidsopname en de tekst van de lezing.
Op 22 september vond in Bussum het historisch symposium ‘Het einde
nabij? Het apostolisch Werk in de 19e eeuw’ plaats. Sprekers waren Rie-Hilje
Kielman, Frederique Demeijer, Truus Bouman-Komen en Edwin Diersmann.
Video-opnames van de lezingen en de muzikale bijdragen, ingeleid door
Johan Giskes en geluidsopnamen van de hele dag inclusief beantwoording
van vragen uit het publiek onder leiding van Henk Smits zijn beschikbaar op
de website van de stichting.
Het Najaarssymposium met als thema ‘Maatschappelijke betrokkenheid’ werd
op 3 november in Bussum gehouden. Voor de pauze spraken Chris Doude
van Troostwijk, Bas van der Sijde en George Gelauff. Na de pauze werden
vragen uit het publiek door de sprekers beantwoord onder leiding van Hans
Tiemersma. Van dit symposium zijn audio-opnamen op de website te horen.
Onder auspiciën van de Van Oosbreestichting werd van 14 tot en met 16
september een filosofisch weekend ‘Robots en hunebedden, Techniek en
filosofie’ gehouden in het Hunehuis in Darp, Drente, georganiseerd door
Chris de Werd en Marita Klein. Er waren lezingen van David Abbink, Marcel
Heerink en Hans Leeflang.

3. Commissie Zingeving
Deze commissie van de stichting 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 (verder
aangeduid met genootschap). Adviezen kunnen gevraagd en ongevraagd
gegeven worden. Samenstelling en instellingsbesluit staan op de website van
de stichting.
De commissie vergaderde vier keer in 2018. Er werden enkele adviezen
uitgebracht. Het visiedocument ‘Zingeving in perspectief’ van de commissie
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verscheen als artikel 18/2 op de website. Het genootschap zal in 2019
hiervan een papieren versie uitbrengen.

4. Publicaties, website en blog
In navolging van het genootschap werd gewerkt aan vernieuwing van de
website die eind 2018 is gerealiseerd. Op de websites zijn onder ‘Lezingen’ en
‘Symposia’ video’s en geluidsopnamen van lezingen en symposia te vinden en
onder ‘Artikelen’ teksten van lezingen naast andere artikelen. In totaal
verschenen er in 2018 acht artikelen.
Ook werd gestart met het publiceren van blogs onder redactie van Chris de
Werd, Dick Janknegt en Melle Middel. Deze zijn te vinden op de website
www.opdekeperbeschouwd.nl. Het is de bedoeling dat de blogs in de
toekomst ook via de website van de stichting bereikbaar zullen zijn. In 2018
verschenen tien bijdragen.
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. De contributie bedraagt 15 euro per jaar. Voor meer personen in
een huishouden is 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-adressen
Het e-mail-adres van de stichting is: vanoosbreestichting@gmail.com,
De URL van de website van de stichting is: www.vanoosbreestichting.nl .
De URL van de website van de blogs is: www.opdekeperbeschouwd.nl .
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