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Beste donateurs en belangstellenden,
In het derde kwartaalbericht van 2019 hebben we enkele bestuursmededelingen voor u en
blikken we terug op het najaarssymposium over de apostelperiode van broeder J. L. Slok.

Een nieuw bestuurslid
Als nieuw bestuurslid mogen wij verwelkomen Miriam Gankema:
Ik ben Miriam Gankema, 50 jaar, getrouwd en moeder van 2 zoons van 16 en 18
jaar. In 2003 maakte ik kennis met het Apostolisch Genootschap. Ik woon in
Alkmaar. Ik vind het belangrijk in het leven momenten op te zoeken waar mijn
religieus gevoel gevoed wordt en ik bewust stil kan staan bij wie ik wil zijn. De Van
Oosbreestichting biedt op allerlei terreinen mogelijkheden ter verdieping en
bezinning op de Apostolische cultuur. Daar wil ik graag als bestuurslid een bijdrage
aan leveren.

Overeenkomst met het Apostolisch Genootschap
In de achterliggende maanden is een overeenkomst getekend namens het Apostolisch
Genootschap en de Van Oosbreestichting waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn
vastgelegd.

Terugblik op Najaarssymposium
Op zaterdagmiddag 21 september 2019 vond in een volle
zaal in Bussum het najaarssymposium Hoe branden mijn
genegenheên plaats over de arbeidsperiode van apostel J.L.
Slok 1984-2001. De middag begon met een interview
waarin Henk Smits broeder Slok vroeg naar zijn gevoelens
over de aanwijzing als apostel en zijn beweegredenen om
tijdens zijn apostolaat de soms ingrijpende veranderingen in
organisatie, liturgie en verzorging door te voeren.
Vervolgens beschreef Manfred Horstmanshoff hoe apostel J.L. Slok zijn leven had beïnvloed.
Tevens bood hij broeder Slok het eerste exemplaar van zijn boekje ‘Oog in oog’ naar zijn in
2009 gehouden Van Oosbreelezing aan. Jan N. Bremmer hield een lezing waarin hij de
ontwikkelingen in het Apostolisch Genootschap in groter verband plaatste en daarbij de
betekenis van apostel J.L. Slok schetste.
In een slotwoord onderstreepte Peter Leeflang enkele bijzondere kenmerken van de
werkwijze van apostel Slok.
Er was een projectkoor dat met prachtige muziek de uitgesproken teksten ondersteunde en
zelfs een voor deze gelegenheid geschreven compositie van Johan Giskes werd gezongen.
Dank gaat uit naar de organisatoren Manfred Horstmanshoff en Henk Smits.
Een geluidsopname van deze middag zal binnen afzienbare tijd op de website van de Van
Oosbreestichting te beluisteren zijn.
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Van Oosbreelezing 2020
Op 28 maart 2020 zal de 21ste Van Oosbreelezing gehouden worden door Trudy Knijn. Ze is
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van solidariteit, met
name solidariteit met mensen die niet tot de eigen kring behoren. Zoals bekend is solidariteit
een van de drie speerpunten in de Meerjarenafspraak 2017-2022 van het Apostolisch
Genootschap (naast compassie en duurzaamheid). Het lijkt het stichtingsbestuur belangrijk
om van een deskundige met ervaring op dit gebied te horen wat wel en wat niet blijkt te
werken.

Van Oosbreeboekjes
Het boekje ‘Oog in oog’ van Manfred Horstmanshoff over apostel Paulus,
en in het bijzonder zijn tekst over de liefde die apostel L. Slok bij zich
droeg, kan op de website van de stichting besteld worden.
Prijs € 16,-; voor donateurs € 15,-.
Op de website van de stichting staat de tekst met illustraties van de dit
jaar gehouden Van Oosbreelezing ‘Hoe houden we energie?’ door Remco
Tuinier.
Zoals eerder vermeld heeft het stichtingsbestuur besloten om niet meer
gedrukte boekjes van lezingen te publiceren vanwege de stijgende kosten en teruggelopen
verkoopcijfers.
Een video-opname van de lezing van Remco Tuinier is al eerder op de website gepubliceerd.

Overlijden
In 2004 hield de dichter en literair recensent Tom van Deel de 6e Van Oosbreelezing, De
psalmen als poëzie. Onlangs vernam het bestuur dat hij op 12 augustus 2019 is overleden.
De heer Van Deel was ten tijde van de lezing docent moderne Nederlandse letterkunde aan
het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam.
Als herinnering aan hem dit gedicht van hem:
Gebeurtenis
Op zoek naar een gebeurtenis
genoeg voor dit gedicht
kwam ik een koolmees tegen
Ik bukte en bekeek hem
van dichtbij wat nader
en zag dat hij ging sterven
Zijn oog liet mij dat weten
en kon niet meer bewegen
Hij beefde in zijn veertjes
Iets in hem was fel bezig
de overhand te nemen
Ik heb hem daar gelaten
boven de koude steen
(Uit: Boven de koude steen, 2007)

Commissie Zingeving
Vlak voor de zomer is een papieren versie van de notitie Zingeving in perspectief beschikbaar
gekomen. In dit boekje beschrijft de commissie Zingeving hoe ze het gedachtegoed van het
Apostolisch Genootschap ziet in het perspectief van de ontwikkelingen in de wereld. Het is zo
geschreven dat het ook toegankelijk is voor niet-apostolischen.
Een digitale versie is beschikbaar via de website nummer 18-2 achter het tabblad artikelen:
https://www.vanoosbreestichting.nl/artikelen/
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Nieuwe website
De website van onze stichting is geheel vernieuwd. 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.

Ontdekking oude beelden apostel Van Oosbree
Onlangs zijn drie 16mm films opgedoken waarin apostel Van Oosbree te zien is. De opnamen
zijn uit 1939 en 1940 en vervaardigd door oudste P.D. Verhoeven. De opnamen zullen
binnenkort op de Beeldbank te zien zijn.

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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