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28 februari 2020 

 

KWARTAALBERICHT    
 

 

 

Beste donateurs en belangstellenden, 

 

 

De 22e Van Oosbreelezing op 28 maart 2020: Solidariteit in kringen 

Het apostolisch genootschap heeft een drietal 

thema’s benoemd als kern van onze 

gezindheid: duurzaamheid, solidariteit en 

compassie. 

Op 28 maart 2020 zal Prof. dr. Trudie Knijn van 

de Universiteit Utrecht de 22e Van 

Oosbreelezing houden. De lezing is in ons 

gebouw in Hilversum, La Rivièrestraat 9, 1222 

EP Hilversum en begint om 14.00 uur. 

U kunt zich nog opgeven via onze website.  

Zij zegt over het begrip solidariteit het volgende: 

Het begrip ‘solidariteit’ lijkt een aantal jaren uit de gratie te zijn geweest. Na 

veelvuldig gebruik in de jaren ’60 en ’70 (denk aan de solidariteit met havenarbeiders 

in Rotterdam of de internationale solidariteit met Vietnam en Nicaragua) en de jaren 

’80 (Solidarność in Polen) verdween de term langzaam uit het vocabulaire. Betekent 

dat ook dat solidair gedrag niet meer bestaat, zijn we allemaal individualisten 

geworden en zijn we vergeten dat het van belang is ons aan de anderen te verbinden?  

In deze lezing zullen zowel de betekenis van het begrip solidariteit als hedendaagse 

vormen van solidariteit aan de orde komen. Daarbij komen verschillende vragen aan 

de orde zoals: Wat onderscheidt solidariteit van charitas en waarom zijn respect voor 

de ander en een gelijkwaardige relatie belangrijke voorwaarden voor solidariteit? En: 

is solidariteit onvoorwaardelijk en zo niet welke voorwaarden gelden dan? Is het 

daarbij van belang dat we de ander kennen, zich met de ander kunnen identificeren of 

spreken we pas van solidariteit als dat juist niet het geval is? 

Solidariteit kan op verschillende niveaus plaatsvinden; we kennen de collectieve 

solidariteit binnen de natiestaat, en tegenwoordig wordt die ook verondersteld op het 

niveau van de Europese Unie. Daarnaast bestaat de communale solidariteit in eigen 

kring (familie, buurt, parochie of anderszins gelijkgezinden) waar een steeds groter 

beroep op wordt gedaan in ‘de participatiesamenleving’. 

Er is ook een tussenvorm waarin tienduizenden mensen vrijwillig actief zijn; groep 

overstijgende solidariteit waarin anders dan bij de collectieve solidariteit mensen direct 

een verbinding met elkaar aangaan en anders dan bij de communale solidariteit men 

buiten de eigen kring treedt. In de lezing wordt vooral ingegaan op die tussenvorm; 

wat zijn de achtergronden daarvan, welke vorm neemt dat aan, wat motiveert die 

mensen, op wie richten zij zich, hoe verhouden zij zich tot elkaar en wat zegt de 

opkomst van die groep overstijgende solidariteit over onze hedendaagse samenleving? 

 

 

https://www.vanoosbreestichting.nl/nzgp/aanmeldingen/
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Presentatie onderzoek apostolische geschiedenis  

Op zaterdag 16 mei 2020 zal Truus Bouman-Koomen om 11.00 uur in ons gebouw in 

Bussum een lezing houden over haar boek ‘’Tweeduizend jaar apostolische 

veelkleurigheid. Zoektochten van bevlogen mensen’ en daarna het boek aanbieden 

aan zowel apostel Wiegman als apostel Klene. 

Op zaterdag 30 mei zal zij de lezing in ons gebouw in Groningen houden. 

 

U bent allen van harte uitgenodigd bij deze presentaties aanwezig te zijn. 

 

Het boek zal te koop zijn voor € 29,50, voor donateurs € 25,=. 

 

 

Jaarverslag 

Op onze website kunt u binnenkort het Jaarverslag 2019 en het bijbehorende 

Financiële Jaarverslag van onze stichting vinden. 

 

 

Website 

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. 

 

 

Adreswijzigingen 

Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den 

Broek, die het secretariaat van de stichting voert met als mailadres 

vanoosbreestichting@gmail.com 
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