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KWARTAALBERICHT       14 september 2021 

 

 

 

Beste donateurs en belangstellenden, 

 

Nu we soms voorzichtig durven spreken over het hoe straks zal zijn ‘na Corona’, 

wordt er ook binnen het bestuur van de Van Oosbreestichting al nagedacht over de 

activiteiten in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022. 

 

In dit kwartaalbericht willen we u kort bijpraten over onze plannen voor het komende 

halfjaar.  

 

 

Seminars Hans Alma 

In het najaar van 2021 staan onder de titel ‘Seminars Hans Alma’ de volgende drie 

lezingen op het programma:  

 

- 17 september 2021  Religieus humanisme in apostolisch perspectief 

    Lezing van Rob Tijdeman en Manfred Horstmanshoff 

 

- 29 oktober 2021  Titel nog onbekend 

    Nanda Ziere belicht het onderwerp Religieus humanisme 

 

- Voorjaar 2022  Werktitel: De ontwikkeling van de apostolische muziek 

    Lezing door Johan Giskes 

 

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). 

 

 

Oratie Hans Alma 

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

de functie van hoogleraar, is vastgesteld op donderdag 2 december 2021. Nadere 

informatie volgt nog. 

 

 

Rubriek Artikelen 

In 2021 is een artikel verschenen van Truus Bouman–Komen: ‘Hoe apostolisch is het 

Apostolisch Genootschap anno 2021?’ 

 

In dit artikel pleit zij voor het handhaven van het woord ‘apostolisch’ in de naam van 

het Apostolisch Genootschap. Zij sluit het artikel af met de volgende woorden:  

- En als iemand mij vraagt waarom het Apostolisch Genootschap ‘apostolisch’ heet, 

dan zeg ik: 

Het Apostolisch Genootschap komt voort uit de joodse en de christelijke traditie. 

Het is vrijzinnig geworden met een religieus-humanistisch karakter. De leden 

willen, zoals destijds aan de Bijbelse apostelen is opgedragen, liefde in de wereld 

aan het woord laten komen. 
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Rubriek Blogs 

In 2021 zijn tot nu toe onder de redactie van Melle Middel, Rob Tijdeman, Chris de 

Werd (vz.) de volgende blogs verschenen: 

 

 

7 mei 2021  Henk Enkelaar: Waarom bestaat de functienaam Apostel nog  

   steeds?  

14 mei 2021  Frits van Yperen: Zijt ge Apostolisch naar de naam slechts? 

14 mei 2021  Erik Molenaar: Afschaffen van de naam Apostel: de kortste weg  

   naar het einde? 

4 september 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)  

 

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

verschenen is. 

 

Reminder donaties   

Het bestuur heeft van velen van u al de donatie ontvangen, maar nog niet van alle 

donateurs, vandaar toch deze herinnering. Mocht u nog geen gelegenheid hebben 

gehad uw donatie voor 2021 over te maken, dan is het goed te weten dat de hoogte 

van de donatie 15 euro per persoon is en 25 euro 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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