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Jaarverslag 2019 van de Stichting J.H. van Oosbreelezing 

(Van Oosbreestichting) 
 

Voorwoord 

 

Ook in 2019 zette de Van Oosbreestichting haar in 2014 ingezette beleid van 

verbreding van activiteiten voort. In het voorjaar was er de Van 

Oosbreelezing door Remco Tuinier over energie, in het najaar een historisch 

symposium over de apostelperiode van J.L. Slok. Op de website werden 

video’s en geluidsopnamen gepubliceerd. Na tien jaar verscheen het boekje 

van de Van Oosbreelezing van Manfred Horstmanshoff. De commissie 

Zingeving publiceerde een artikel over religiositeit. Op een aparte website 

verschenen blogs. 

 

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 2019 bestond het bestuur (inclusief startjaar bestuurslid) uit:  

Jacques Dijkgraaf (2014) 

Miriam Gankema (2019) 

Dick Janknegt (2016) 

Froukje Jonkman (2018) 

Jan Koek - penningmeester (2014) 

Henk Smits – secretaris en vice-voorzitter (2014) 

Rob Tijdeman - voorzitter (2014) 

 

Het nieuwe bestuurslid Miriam Gankema vervangt de eind 2018 

teruggetreden Tanja Voogtsgeerd. 

 

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 onder ‘donateurs’ te vinden zijn. 

 

https://www.vanoosbreestichting.nl/over-ons/donateurs/
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2. Lezingen en Symposia 

 

De eenentwintigste J.H. van Oosbreelezing ‘Hoe houden we energie? 

Duurzaamheid en mentaliteit’ werd op 23 maart in Amersfoort gehouden door 

Remco Tuinier. Op de website van de stichting staan een geluidsopname en 

de tekst van de lezing. 

 

Op 21 september vond in Bussum het najaarssymposium plaats. Het thema 

was ‘Hoe branden mijn genegenheên’, de arbeidsperiode van apostel J.L. Slok, 

1984-2001. Het symposium begon met een interview van J.L. Slok over zijn 

apostelperiode door Henk Smits. Hierna volgden bijdragen van Manfred 

Horstmanshoff ‘Als de ziele luistert …’ met als thema ‘Wat wij van de 

arbeidsperiode van apostel J.L. Slok kunnen leren’ en van Jan Bremmer 

getiteld ‘Apostel J.L. Slok in zijn religieuze, maatschappelijke en culturele 

context.’ Het slotwoord werd uitgesproken door Peter Leeflang. De 

organisatie was in handen van Manfred Horstmanshoff en Henk Smits. Een 

geluidsopname van het interview en de teksten van beide lezingen zijn te 

vinden op de website van de stichting. 
 

 

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. 

Adviezen kunnen gevraagd en ongevraagd gegeven worden. Samenstelling en 

instellingsbesluit staan op de website van de stichting. 

 

De commissie vergaderde drie keer in 2019. Er werden enkele adviezen 

uitgebracht. Van het visiedocument ‘Zingeving in perspectief’ van de 

commissie publiceerde het Genootschap een boekje. De elektronische versie 

ervan staat als Artikel 18-2 op de website van de Stichting.  De commissie 

publiceerde begin 2019 een artikel ‘Religiositeit’ dat als Artikel 19-1 in de 

rubriek Artikelen op de website van de Stichting te vinden is. 

 

 

4. Publicaties, website, logo en blog 

 

Tien jaar na de Van Oosbreelezing van Manfred Horstmanshoff verscheen 

het bijbehorende boekje ‘Oog in oog’, dat de betekenis van de beroemde tekst 

1 Kor. 13 van Paulus belicht en laat zien hoe het een rol heeft gespeeld in de 

geschiedenis van het Genootschap. 

 

 

https://www.vanoosbreestichting.nl/lezingen/recente-lezingen/
https://www.vanoosbreestichting.nl/lezingen/recente-lezingen/
https://www.vanoosbreestichting.nl/siteassets/documenten/boeken---samenvattingen/van-oosbreelezing-tuinier-1912.pdf
https://www.vanoosbreestichting.nl/siteassets/documenten/boeken---samenvattingen/20190921-als-de-ziele-luistert---tekst-horstmanshoff-website.pdf
https://www.vanoosbreestichting.nl/siteassets/documenten/boeken---samenvattingen/tekst-symposium-jan-bremmer.pdf
https://www.vanoosbreestichting.nl/siteassets/documenten/boeken---samenvattingen/tekst-symposium-jan-bremmer.pdf
https://www.vanoosbreestichting.nl/siteassets/audio/symposium-2019-interview-met-j.l.slok.mp3
https://www.vanoosbreestichting.nl/over-ons/commissies/
https://www.vanoosbreestichting.nl/siteassets/documenten/instellingsbesluit-commissie-zingeving.pdf
https://www.vanoosbreestichting.nl/contentassets/482f0f0ebc794c61bd19de3cce28ee6f/18-2-zingeving-in-perspectief-1802a.pdf
https://www.vanoosbreestichting.nl/contentassets/482f0f0ebc794c61bd19de3cce28ee6f/19-1-zc-religieus-191110.pdf
https://www.vanoosbreestichting.nl/siteassets/documenten/boeken---samenvattingen/oog-in-oog.pdf
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De Stichting startte het nieuwe jaar met een geheel vernieuwde website. 

Verder werd een nieuw logo in gebruik genomen. 

 

Op de website zijn onder ‘Lezingen’ en ‘Symposia’ video’s en geluidsopnamen 

van lezingen en symposia te vinden en onder ‘Artikelen’ teksten van lezingen 

naast andere artikelen.  

 

De serie blogs verzorgd door Chris de Werd werd voortgezet. Deze zijn te 

vinden op de website www.opdekeperbeschouwd.nl. In 2019 verschenen acht 

bijdragen. 

 

5. Financieel jaarverslag 

 

Zie onze website. 

 

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-mailadressen 

 

Het e-mailadres 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 . 

https://www.vanoosbreestichting.nl/lezingen/
https://www.vanoosbreestichting.nl/symposia/
https://www.vanoosbreestichting.nl/artikelen/
http://www.opdekeperbeschouwd.nl/
https://www.vanoosbreestichting.nl/over-ons/jaarverslagen/
https://www.vanoosbreestichting.nl/over-ons/donateurs/
https://www.vanoosbreestichting.nl/over-ons/donateurs/
mailto:vanoosbreestichting@gmail.com
http://www.vanoosbreestichting.nl/
http://www.opdekeperbeschouwd.nl/

