10 februari 2021

KWARTAALBERICHT

Beste donateurs en belangstellenden,
Als u deze nieuwsbrief leest is het jaar 2021 alweer een poosje op streek en het heeft er alle
schijn van dat we als bestuur bij het ontwikkelen van activiteiten sterk beperkt blijven door
de coronamaatregelen.
Desondanks hebben we toch weer mooie activiteiten op stapel staan en daar willen wij u in
deze nieuwsbrief over informeren.
Wij blikken ook nog terug op enkele activiteiten uit 2020 en bieden u een overzicht aan van
recente publicaties op onze website.
Komende activiteiten
In het voorjaar van 2021 zal de serie ‘Seminars Alma’ worden voortgezet met lezingen van
Frederique Demeijer, Truus Bouman-Komen en Inge de Bos.
Wie de opnamen hiervan wil ontvangen, kan dit kenbaar maken bij Andrea van den Broek
(vanoosbreestichting@gmail.com) of Rob Tijdeman (tijdeman@ziggo.nl).
De opnamen kunnen ook bekeken worden via de site van de Van Oosbreestichting.
Van Oosbreelezing 2021
Op 27 maart 2021 zal Hans Alma de (digitale en interactieve) Van Oosbreelezing houden.
Het onderwerp zal zijn: Compassie vanuit verschillende invalshoeken.
U ontvangt nog een toelichting en een uitnodiging.
Oratie Hans Alma
Hans Alma houdt op 2 december 2021 haar oratie.
Jaarverslag van de Commissie Zingeving over 2020 en plannen voor komend jaar
De commissie is in 2016 gestart. Het instellingsbesluit staat op de website van de stichting
onder Over ons/commissies/instellingsbesluit (https://www.vanoosbreestichting.nl/overons/commissies/). Als doel wordt vermeld:
‘De commissie heeft tot 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.’
Adviezen aan derden
In 2020 is de commissie met het bestuur van de Van Oosbreestichting in gesprek gegaan
over de mate van vrijheid die de commissie geniet, gelet op de beperking in de doelstelling
dat adviezen ‘aan het bestuur van de stichting’ worden uitgebracht.
In het komende jaar zullen bestuur van de stichting en de leden van de commissie met elkaar
het overleg vervolgen over de wijze waarop er door de commissie ook adviezen aan derden
(dus niet alleen aan het bestuur) kunnen worden uitgebracht.
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Samenstelling Commissie Zingeving
Leden worden voor vier jaar benoemd zodat voor het eerst de benoemingstermijn van leden
afliep. David Abbink, Ton Hagenbeek en Maria van Schaik-Laan namen afscheid van de
commissie.
Zij worden vervangen door de nieuwe leden Frederique Demeijer, Viktor Venhorst en Dick de
Vos. Verder werden Jeanne Vat en Fred Ziere bereid gevonden samen als secretaris van de
commissie te fungeren. De commissie vergaderde in 2020 op 23 januari, 30 april en
3 september. De samenstelling van de commissie staat op de genoemde website.
In 2020 publiceerde de commissie het artikel Existentieel (2020-3), terwijl discussies in de
commissie mede leidden tot publicaties over Spiritualiteit (2020-7 en 2020-8).
Commissieleden zijn nauw betrokken bij de rubrieken Artikelen en Blogs en bij de seminars
van professor Alma.
Rubriek Artikelen
In 2020 verschenen acht artikelen:
1. Verdwenen dierbare woorden
2. Feest
3. Existentieel
4. Quo vadis, o Apostolisch Genootschap
5. Oude wegen opnieuw belicht
6. Mijn geloof
7. Over apostolische spiritualiteit
8. Spiritualiteit

door Hans Tiemersma
door Rob Tijdeman
door commissie Zingeving (m.n. Miriam Gankema)
door Edwin Diersmann
door André Meester
door Rob Tijdeman
door Chris de Werd
door Ingrid Meester

De redactie bestaat uit Manfred Horstmanshoff, Christine Tichelaar en Rob Tijdeman (vz.).
Rubriek Blogs
In 2020 verschenen onder de redactie van Melle Middel, Rob Tijdeman, Chris de Werd (vz.)
de volgende twaalf blogs:
Wereldproblemen en religiositeit
door Rob Tijdeman
De opdracht
door Manfred Horstmanshoff
Over “De opdracht”
door Letty Reurich
Virus
door Dick Janknegt
Het kind en het badwater
door Chris de Werd
Apostelkind
door Erik Zwart
Over rituelen
door Wim Brand
Hoe ’t óók kon
door Melle Middel
Over corona, hittegolf en koelkasten
door Peter van der Hulst
Apostelkind 2
door Luuk Koens
Apostelkind 3
door Rob Tijdeman
Apostelkind 4
door Ed Hamstra
In de eerste weken van 2021 zijn ook al verschenen:
Over apostolisch-zijn gesproken
door Hans Werner
Vermindert verandering verdieping?
door Hans Tiemersma
75 jaar na 1946, over religieus humanisme
door Luuk Koens
Zie nieuwe blogs. Als u zich opgeeft, krijgt u bericht als er een nieuwe blog verschenen is.
Terugblik op recente “Seminars Alma”
In maart 2020 werd Hans Alma namens het Apostolisch Genootschap benoemd tot hoogleraar
aan de Vrije Universiteit voor twee dagen per week. In mei van dat jaar werd haar
benoeming uitgebreid met twee dagen (betaald door de Vrije Universiteit) voor de opleiding
tot (professioneel) geestelijk verzorger.

2

De benoeming leidde tot de oprichting van een werkgroep, geleid door Hans Alma, Manfred
Horstmanshoff, Peter Leeflang, Henk Smits en Rob Tijdeman voor studie van het apostolisch
gedachtegoed in de context van verwante visies.
In 2020 werden drie bijeenkomsten georganiseerd, elk bestaande uit een inleiding en
daaropvolgend een discussie.
➢ Op 25 september gaf Hans Alma een overzicht van haar boek Het verlangen naar zin
en ging ze in op haar visie op ecologie.
➢ Op 23 oktober sprak Guido Vanheeswijck over Klassieke inzichten in het renaissance
humanisme.
➢ Op 20 november sprak Hans Alma over 20e eeuwse bijdragen aan religieus
humanisme, met name John Dewey (A common faith, 1934) en Paul Tillich (The
courage to be, 1952).
Alle drie de lezingen zijn te zien en te horen via links in de rubriek Alma
(https://www.vanoosbreestichting.nl/hans-alma/) op de website van de Van
Oosbreestichting.
Lezing van Frederique Demeijer van 5 februari 2021 is te bekijken via de link:
https://youtu.be/esG_BD1JKso.
Promotie Frederique Demeijer
Op 16 december 2020 verdedigde Frederique Demeijer haar proefschrift met als titel
‘Over apostolisch-zijn gesproken...’ .
Voor een compacte samenvatting van haar boek volgt hier de link naar het lekenpraatje dat
zij heeft gehouden: https://www.youtube.com/watch?v=LlcesSacjC4
Reminder donaties
Mogen we u eraan helpen herinneren in het komende kwartaal uw donatie voor 2021 over te
maken? De hoogte van de donatie is 15 euro per persoon en 25 euro per huishouden.
Het bankrekeningnummer is: NL61 INGB 0009 1916 12 t.n.v. Stichting J.H. van
Oosbreelezing.
Adreswijzigingen
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek,
die het secretariaat van de stichting voert met mailadres vanoosbreestichting@gmail.com .
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