KWARTAALBERICHT

februari 2022

Beste donateurs en belangstellenden,
Het eerste kwartaal van ieder jaar staat voor het bestuur van de Van
Oosbreestichting in het teken van de laatste puntjes op de “i” voor de Van
Oosbreelezing.
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer wat puntjes zetten, want er komt weer een
lezing! In dit kwartaalbericht leest u er alles over.
Solidariteit in relatie tot sociale weerbaarheid
Zoals bekend is solidariteit een van de kernwaarden van het genootschap. Na
lezingen over duurzaamheid (2019) en compassie (2021) wilde het bestuur dit jaar
de kernwaarde solidariteit nader uitdiepen.
Wij kwamen daarbij op vragen als:
• Is voor het betonen van solidariteit een voldoende mate van eigen
verantwoordelijkheid een noodzakelijke voorwaarde?
• Hoe verhoudt zich het antwoord op die vraag tot het wel of niet voldoende
sociaal weerbaar zijn?
Het bestuur prijst zich heel gelukkig dat wij prof. Dr. Anja Machielse, hoogleraar
Humanisme en Sociale Weerbaarheid op universiteit van Humanistiek in Utrecht,
bereid hebben gevonden in de Van Oosbreelezing deze en andere vragen te
behandelen.
- Plaats van handeling
Op zaterdag 2 april 2022 is de gemeenschap Veenendaal bereid om ons in haar
plaats van samenkomst te ontvangen.
Inloop vanaf
Aanvang:
Eindtijd:
Kosten:

13.30 uur
14.00 uur
omstreeks 16.00 uur
voor donateurs gratis
Voor niet donateurs € 5,00 vooraf te voldoen op bankrekeningnummer
NL61 INGB 0009 1916 12 t.n.v. Stichting J.H. van Oosbreelezing

In de pauze is er gelegenheid tot koffiedrinken en tot het formuleren van vragen die
na de pauze door mevrouw Machielse behandeld worden.
- Aanmelden
Op basis van de huidige stand van zaken gaan wij er vanuit dat we de lezing fysiek
kunnen houden. Wij kijken er zeer naar uit u allen weer “live” te ontmoeten. Wel
zullen we een maximum aantal bezoekers hanteren van 125 aanwezigen.
U kunt zich aanmelden via de link: Meldt u aan voor de lezing (opent een nieuw
mailbericht).
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- Coronakwesties en een noodzakelijk voorbehoud
Zoals bekend zijn er vanaf 25 februari 2022 geen beperkingen meer, desalniettemin
willen we u toch vragen enige voorzichtigheid in acht te nemen en er rekening mee
te houden dat sommigen toch graag nog wat afstand houden en nog geen handen
schudden.
Op 15 maart beoordeelt het kabinet de situatie opnieuw. Als het virus ons (opnieuw)
verrast en er nadere maatregelen nodig zijn zullen we u dit tijdig laten weten.
Mocht u klachten hebben dan verzoeken wij u thuis te blijven.
- Thuis meekijken
We zullen alles in het werk stellen om het mogelijk te maken via een digitaal medium
de lezing thuis te volgen of op een later tijdstip de lezing terug te kunnen kijken.
Informatie hierover volgt nog.
- Adres
Goudmos 2 te 3904 JZ Veenendaal

Seminars Hans Alma
In de eerste helft van 2022 staan onder de titel ‘Seminars Hans Alma’ de volgende
drie lezingen op het programma:
▪

Vrijdag 11 maart is er gelegenheid na te praten over de oratie van Hans Alma
en er is gelegenheid vragen te stellen aan Hans Alma.

▪

Vrijdag 22 april geeft Johan Giskes een lezing over de apostolische
muziekcultuur

▪

Vrijdag 10 juni spreekt Ingrid Meester over apostolische spiritualiteit en
religieus beleven.

Wie de opname van de lezingen wil ontvangen, kan dit kenbaar maken bij Andrea
van den Broek (vanoosbreestichting@gmail.com) of Rob Tijdeman
(tijdeman@ziggo.nl).
Rubriek Artikelen
Onder redactie van Ingrid Meester, Christine Tichelaar en Rob Tijdeman (voorzitter)
zijn in de tweede helft van 2021 zijn de volgende artikelen verschenen
Nanda Ziere : “Laten we het proberen”
Een religieus-humanistische verkenning van het begrip proberen
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Ingrid Meester: “Als de ziele luistert!”
Ontvankelijkheid als voorwaarde voor religieus beleven
Inge de Bos: “Reflectie op het boek Verlangen naar zin” van Hans Alma.
Een artikel van Hans Tiemersma zal binnenkort op de website worden geplaatst.
Rubriek Blogs
In de tweede helft van 2021 zijn onder de redactie van Melle Middel, Rob Tijdeman,
Chris de Werd (vz.) de volgende blogs verschenen:
4 september 2021
7 november 2021

Rob Tijdeman: Goede voorouders zijn (een bespreking van het
boek van R. Krznaric, De goede voorouder, Langetermijndenken
voor een kortetermijnwereld, Ten Have, Utrecht, 2021)
Frits van Yperen: Zielservaring

In 2022 zijn verschenen:
23 januari 2022
Chris de Werd: Ik laat u nooit alleen
15 februari 2022
Erik Zwart: Op eigen benen staan
Zie nieuwe blogs. Als u zich opgeeft ontvangt u bericht als er een nieuwe blog
verschenen is.
Om ons op te verheugen
Er zijn plannen op 8 oktober 2022 in Amsterdam-Watergraafsmeer een
muzieksymposium te houden met als werktitel: Zingt den almachtige een vrolijk lied.
Donaties
Degenen die dit jaar nog niet hun donatie hebben overgemaakt, verzoeken wij dit
alsnog te doen. Minimale bijdrage € 15,00 per jaar. Voor het huishouden- of
gezinsdonateurschap is de minimale bijdrage € 25,00 per jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN NL61 INGB 0009 1916 12 t.n.v. J.H. van
Oosbreestichting onder vermelding van Donateur of Gezinsdonateur.
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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