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KWARTAALBERICHT       15 mei 2021 
 
  

 
Beste donateurs en belangstellenden, 

 
In het jaar dat de Van Oosbreestichting op 20 november aanstaande haar 
twintig jarig bestaan zal vieren is gebleken dat zij nog altijd zeer bij de tijd 

is. Op 27 maart 2021 werd immers de eerste digitale Van Oosbreelezing 
georganiseerd.  

 
Ondanks alle beperkingen die zo’n ‘schermbijeenkomst’ met zich meebrengt, 
wist professor Hans Alma ons allen te boeien met haar lezing over 

‘Compassie verbeeld’. Zij schetste aan de hand van verschillende 
kunstwerken hoe kunst ons kan helpen de kracht van het mogelijke te zien. 

De deelname was aanzienlijk, want er hebben circa 160 mensen gekeken en 
daarna nog velen via de YouTube-opname. 
(https://www.youtube.com/watch?v=3FMuh_ImwEY ) 

 
Berichten van het bestuur 

Financiën 
In 2020 heeft de stichting minder donaties ontvangen dan in 2019. De 
vermoedelijke oorzaak is het niet kunnen houden van fysieke 

bijeenkomsten, waardoor de mogelijkheid ontbrak het verzuim van het niet 
tijdig overmaken te herstellen door alsnog een donatie te doen. 

 
Vanwege beperkte kosten in 2020 is het vermogen vrijwel gelijk gebleven 

en is de stichting nog steeds financieel gezond. 
 
Jaarverslag 2020 

U kunt dit verslag vinden op de website van de stichting. 
(https://www.vanoosbreestichting.nl/over-ons/jaarverslagen/ ) 

 
Plannen voor het najaar en komend voorjaar 
Momenteel wordt er binnen het bestuur diep nagedacht over de activiteiten 

die wij voor onze donateurs kunnen organiseren in de periode september 
2021 – augustus 2022.  

 
Mocht de mogelijkheid worden geboden fysiek samen te komen, dan wil het 
bestuur bij het maken van plannen zeker op die kans inspelen. Dat betekent 

wel dat de definitieve invulling van de activiteiten in die periode niet al voor 
de zomer van 2021 bekend zal zijn. Maar we zullen u tijdig op de hoogte 

brengen. 
 
Seminars Hans Alma 

In het voorjaar van 2021 zijn onder de titel ‘Seminars Hans Alma’ een 
drietal lezingen verzorgd door Frederique Demeijer, Truus Bouman-Komen 

en Inge de Bos. 
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Wie de seminars niet heeft kunnen volgen, maar de opnamen toch nog wil 

ontvangen, kan dit kenbaar maken bij Andrea van den Broek 
(vanoosbreestichting@gmail.com) of Rob Tijdeman (tijdeman@ziggo.nl). 
 

Oratie Hans Alma 
De oratie van Hans Alma, die zij uitspreekt bij gelegenheid van het 

aanvaarden van de functie van hoogleraar, zal niet op 27 mei 2021 
plaatsvinden, maar wordt verschoven naar oktober/november dit jaar, in de 

hoop dat die dan in aanwezigheid van genodigden kan worden uitgesproken. 
 
Rubriek Artikelen 

In 2021 zijn tot nu toe nog geen nieuwe artikelen verschenen. 
 

Rubriek Blogs 
In 2021 zijn tot nu toe onder de redactie van Melle Middel, Rob Tijdeman, 
Chris de Werd (vz.) de volgende blogs verschenen: 

 
De apostolische eed      door Rob Tijdeman  

De weg binnendoor...      door Erik Zwart  
75 jaar na 1946, over religieus humanisme  door Luuk Koens 
Vermindert verandering verdieping?      door Hans Tiemersma 

Over apostolisch-zijn gesproken       door Hans Werner 
 

Zie nieuwe blogs. Als u zich opgeeft krijgt u bericht als er een nieuwe blog 
verschenen is. 
 

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,- per donateur en € 25,- 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 als mailadres 
vanoosbreestichting@gmail.com 
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