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KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting 
 

 

12 maart 2019  

 

Beste donateurs en belangstellenden, 

 

 

In dit eerste kwartaalbericht van 2019 vindt u o.a. meer informatie over de Van 

Oosbreelezing die op 23 maart 2019 wordt gehouden in Amersfoort. 

 

 

Logo 

Met gepaste trots presenteert het bestuur het bovenstaande nieuwe logo. De Van 

Oosbreestichting zal dit voortaan gebruiken.    

 

 

Hoe houden we energie? 

Op zaterdagmiddag 23 maart 2019 geeft Remco Tuinier de 21ste Van Oosbreelezing 

met de titel: Hoe houden we energie? Duurzaamheid en mentaliteit.  

 

In deze lezing presenteert Remco zijn kijk op een groot probleem voor de komende 

eeuw: de energiehuishouding op aarde. Hij doet dat vanuit een natuur-

wetenschappelijke insteek. 

 

Hij zal toelichten wat het meest bijdraagt aan CO2-reductie en bepleiten dat we ons 

leven aanpassen. Hij zal mogelijke oplossingsrichtingen aangeven met als 

uitgangspunt dat welzijn belangrijker is dan welvaart. 

 

Remco Tuinier is hoogleraar fysische chemie aan de Technische Universiteit 

Eindhoven en lidmaat van het Apostolisch Genootschap en voormalig voorzitter van 

onze stichting. 

 

De lezing zal worden gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, 

Meridiaan 39, 3813 AT Amersfoort en begint om 14.00 uur. 

Voor aanmelding zie onze website https://www.vanoosbreestichting.nl/lezingen/.  

 

 

Nieuwe website 

De website van onze stichting is geheel vernieuwd. Wij zijn zeer benieuwd hoe u 

deze nieuwe omgeving ervaart. Indien u tips of complimenten wilt uitdelen dan 

horen we die graag. 

 

Op de website van de Van Oosbreestichting zijn in het vierde kwartaal van 2018 in 

de rubriek Artikelen de volgende bijdragen verschenen: 

 

18-8-2018 - Het Apostolisch Genootschap in de toekomst: humanistische 

overtuiging of bezield geloof? Door Ronald de Waal, 30 blz. 

 

18-7-2018 - De Apostolische Zending / Hersteld Apostolische Zendingkerken de 

opkomst van Het Nieuwe Licht in Nederland na de dood van Apostel Schwartz. Door 

Edwin Diersmann, 14 blz. 

 

18-6-2018 - De rol van de liefde in sommige eindtijdverwachtingen.  

Door Truus Bouman-Komen, 10 blz. 
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18-5-2018 - Duistere tijden: de apostolische beweging en de eindtijdverwachting 

van de negentiende eeuw. Door R.H. Kielman, 13 blz. 

 

De laatste drie artikelen zijn de teksten van de lezingen die zijn gehouden tijdens het 

historisch symposium in Bussum op 22 september 2018. 

 

 

Blog 

Er verschijnen regelmatig nieuwe blogs op de website www.opdekeperbeschouwd.nl.  

Als u daar uw e-mailadres achterlaat, wordt u geïnformeerd als er een nieuwe blog 

verschenen is. 

 

 

Jaarverslagen 

In de bijlagen treft u aan het jaarverslag en het financieel jaarverslag over het jaar 

2018. 

 

 

Najaarssymposium 

Op 21 september 2019 zal ’s middags het najaarssymposium in Bussum 

plaatsvinden. Het zal gewijd zijn aan het apostolaat van J.L. Slok.  Aan de hand van 

beeld- en geluidsfragmenten zal een gesprek met hem plaatsvinden.  

Verder zullen er lezingen worden gehouden door Jan Bremmer en Manfred 

Horstmanshoff. 

Het geheel zal muzikaal worden omlijst. 

 

 

Commissie Zingeving   

Rond Pasen zal het Apostolisch Genootschap een papieren versie van het door de 

commissie Zingeving geschreven en voor iedereen bestemde artikel ‘Zingeving in 

perspectief’ uitgeven. 

Dit kunt u vinden op de website www.vanoosbreestichting.nl als nr. 18-2 in de 

rubriek Artikelen. 

 

 

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. 

 

    

 


