1 september 2020

KWARTAALBERICHT
Beste donateurs en belangstellenden,
We zijn inmiddels al weer bijna drie kwartalen onderweg in dit bijzondere jaar 2020.
Het bestuur hoopt van harte dat het u en uw dierbaren goed gaat, zowel op het gebied
van uw gezondheid als op het terrein van “omgaan met tegenslag”. Er is immers veel
wat dit jaar niet doorging (geen Olympische spelen, geen EK voetbal en geen Van
Oosbreelezing om maar een paar zaken te noemen).
Maar er was ook veel dat wel doorging. Op 1 april 2020 is prof. dr. Hans Alma benoemd
tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de
Faculteit Religie en Theologie (FRT). Onze voorzitter heeft een mooi vraaggesprek met
haar gehouden waarin u al kennis met haar heeft kunnen maken.
Velen van u hebben dit vraaggesprek ook bekeken en voor degenen die dat nog niet
hebben gedaan vindt u onder aan de bladzijde de link naar de video.1
Als u na deze kennismaking meer van Hans Alma wilt weten, kijk dan ook eens naar
haar bijdrage Hoe verbinden bij afstand? over de anderhalvemetersamenleving 2.
Lezing Truus Bouman-Komen
In april van dit jaar verscheen het boek 'Tweeduizend jaar apostolische veelkleurigheid,
zoektochten van bevlogen mensen' door Truus Bouman-Komen. Dit najaar stond een
presentatie van het boek gepland. Nu het er niet naar uitziet dat deze presentatie fysiek
kan plaatsvinden, is deze te bekijken via https://youtu.be/TTGhNuzNLf4
Onder de titel ‘Liefde en geloof’ gaat Truus Bouman nader in op enkele aspecten uit haar
boek. De muzikale intermezzi worden gespeeld door organist Bert Dijkkamp.
Verdere gegevens over het boek en een korte introductie vindt u op
www.vanoosbreestichting.nl onder de rubriek boeken.
Website Blog
Er zijn op de website ook weer diverse nieuwe blogs verschenen:
-

Hoe het óók kon door Melle Middel
Onze rituelen door Wim Brand
Apostelkind door Erik Zwart
Het kind en het badwater door Chris de Werd

Zie nieuwe blogs. Als u zich opgeeft krijgt u bericht als er een nieuwe blog verschenen
is.
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Vraaggesprek Hans Alma : https://youtu.be/w9WtUrBn7uk
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Hoe verbinden bij afstand? https://www.youtube.com/watch?v=foTDXKYYkEk
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Website/artikelen
Er zijn meerdere artikelen verschenen. Wij noemen er enkele:
Chris de Werd
André Meester
Edwin Diersmann

: Over apostolische spiritualiteit
: Oude wegen opnieuw belicht
: Quo vadis Apostolisch Genootschap? Een oproep tot
herbronning
: Mijn geloof

Rob Tijdeman
Miriam Gankema en
Wilbert De Haan-Westerveld : Existentiële vraagstukken
Plannen voor 2021

Vanwege alle onzekerheid rondom de Coronapandemie is het voor het bestuur nog niet
helemaal duidelijk welke activiteiten in 2021 worden aangeboden.
Wel weten we dat prof. Hans Alma bereid is de Van Oosbreelezing 2021 te geven, maar
wij weten nog niet in welke vorm die gehouden kan worden.
Boekje Zingeving in perspectief
In april 2019 is er door de Commissie Zingeving een bundel uitgebracht onder de titel
Zingeving in perspectief.
Het boekje zelf is te downloaden via www.apgen.nl/archief/bibliotheek
Mocht u nog een papieren versie willen ontvangen van het originele boekje dan kunt u
dat melden bij Andrea van den Broek.
Een geactualiseerde tekstversie is te vinden op onze site:
https://www.vanoosbreestichting.nl/contentassets/482f0f0ebc794c61bd19de3cce28ee6f
/18-02-zc-zip-2008.pdf

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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