31 mei 2019

KWARTAALBERICHT
Beste donateurs en belangstellenden,
In dit tweede kwartaalbericht van 2019 vindt u informatie over het najaarssymposium
over de arbeidsperiode van br. J. L. Slok en een terugblik op de Van Oosbreelezing van
Remco Tuinier.
Najaarssymposium
Op zaterdagmiddag 21 september 2019 vindt er in Bussum weer een najaarssymposium
plaats van de Van Oosbreestichting. Dit jaar is het thema: ‘Hoe branden mijn
genegenheên’, de arbeidsperiode van apostel J.L. Slok 1984-2001.
De toegang is gratis, aanmelding is noodzakelijk in verband met de zaalruimte. Voor
meer informatie en aanmelding zie het formulier via de link naar onze
https://www.vanoosbreestichting.nl/symposia/.
Een energieke lezing over het belang van duurzaamheid
Op zaterdagmiddag 23 maart 2019 hield Remco Tuinier de 21ste Van Oosbreelezing met
de titel: Hoe houden we energie? Duurzaamheid en mentaliteit.
Remco wist zijn publiek een uur lang te boeien met zijn kennis van en zijn visie op de
klimaatontwikkeling en de rol daarin van de mens.
Een video-opname van de lezing is binnenkort op de website te zien.
Nieuwe website
De website van onze stichting is geheel vernieuwd.
Neem vooral eens een kijkje op www.vanoosbreestichting.nl .
Niet alleen kunt u daar sommige lezingen en symposia terugkijken of terugluisteren,
maar u vindt er ook de plannen voor nieuwe samenkomsten. Bovendien is er een schat
aan relevante artikelen en boeken te vinden, veelal gratis te downloaden.
Blog
Er verschijnen met enige regelmaat nieuwe blogs op de website
www.opdekeperbeschouwd.nl. Daar kunt u zich opgeven, waarna u bericht krijgt als er
een nieuwe blog verschenen is.
Commissie Zingeving
Met Pasen is aan alle geestelijke verzorgers het boekje Grondslag in perspectief
verstrekt.
Binnenkort zal ook nog een boekje verschijnen van de commissie Zingeving: Zingeving
in perspectief. Dit boekje verschijnt in een beperkte oplage in een papieren editie. De
digitale versie is voor iedereen te lezen op www.vanoosbreestichting.nl bij de rubriek
Artikelen onder nummer 18-2.
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.
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