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Beste donateurs en belangstellenden,
Zo halverwege het vierde kwartaal van 2020 wil het bestuur van de Van Oosbreestichting u
graag informeren over enkele recente ontwikkelingen binnen het bestuur en over lopende en
komende activiteiten van de stichting.
Uiteraard hopen we dat het u en uw dierbaren goed gaat, want het zijn nog steeds
verwarrende tijden. Reden te meer dus voor het bestuur om de handen uit de mouwen te
steken en u niet fysiek, maar langs digitale weg “uitdagingen voor de geest” te doen
toekomen.
Recente seminars
Er is inmiddels een mooie samenwerking ontstaan tussen de stichting, de commissie
zingeving en prof. dr. Hans Alma, bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme
en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT).
In het vorige kwartaalnummer konden wij u al trakteren op een videoregistratie van een mooi
vraaggesprek van Henk Smits met Hans Alma1. Inmiddels zijn er ook al twee seminars
gehouden met een introductie op de inhoud, de betekenis en de geschiedenis van het
religieus humanisme.
Op onze website is inmiddels een aparte pagina ingeruimd voor (de activiteiten van) Hans
Alma. Op die pagina kunt u direct alle informatie terugvinden, waaronder ook de beschikbare
videoregistraties van de seminars.
Website Blog
Er zijn op de website ook weer diverse nieuwe blogs verschenen:
•
•
•
•

Apostelkind 3 door Rob Tijdeman - 27 september 2020
Apostelkind 2 door Luuk Koens - 20 september 2020
Over Corona, hittegolf en koelkasten door Peter van der Hulst - 20 september2020
Hoe 't óók kon door Melle Middel - 9 augustus 2020

Zie nieuwe blogs. Als u zich opgeeft krijgt u bericht als er een nieuwe blog verschenen is.
Website Artikelen
De laatste drie artikelen die zijn verschenen zijn:
2020-8 / Spiritualiteit door Ingrid Meester (4 bladzijden)
2020-7 / Over apostolische spiritualiteit door Chris de Werd (10 bladzijden)
2020-6 / Mijn geloof door Rob Tijdeman (8 bladzijden).
Als u zelf een artikel of een blog wil aanleveren dan houdt de redactie de volgende regels
aan:
1. Publicaties op de website van de stichting dienen te passen bij het in haar statuten
omschreven doel van de stichting.
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Vraaggesprek Hans Alma : https://youtu.be/w9WtUrBn7uk
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2. Publicaties dienen goed geschreven, goed beargumenteerd en respectvol te zijn.
3. Inzendingen worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt zonder vooroverleg met de
auteur(s) geen informatie over een inzending naar buiten gebracht, anders dan nodig is
voor de beoordeling van de inzending.
4. Zonder toestemming van de beoordelaar wordt zijn naam niet buiten de redactie bekend
gemaakt.
5. Wanneer beoordelingen van een inzending niet eenduidig zijn, wordt alleen tot publicatie
overgegaan als geen redactielid daar bezwaar tegen blijkt te hebben.
6. Auteurs keuren de publicatie in de definitieve vorm goed voordat deze op de website
wordt gezet.
7. Auteurs van inzendingen die ongeschikt voor publicatie gevonden worden, ontvangen een
beargumenteerde afwijzing.

Promotie Frederique Demeijer
Op 16 december 2020 verdedigt Frederique Demeijer haar proefschrift met als titel ‘Over
apostolisch-zijn gesproken...’ . Op die dag verschijnt ook het boek. Dit is verkrijgbaar bij
Eburon: https://eburon.nl/product/over-apostolisch-zijn-gesproken/

In haar onderzoek heeft ze middels diepteinterviews 27 lidmaten van zes
verschillende sociale generaties een stem
gegeven. Hierdoor is er, vanuit de
ervaringen van de informanten, een breder
begrip ontstaan van de historische
ontwikkelingen van het Apostolisch
Genootschap in de 20e eeuw en het begin
van de 21e eeuw.

Plannen voor 2021
Ondanks alle onzekerheid rondom de Coronapandemie is al wel duidelijk dat prof. dr. Hans
Alma bereid is de Van Oosbreelezing 2021 te geven, maar wij weten nog niet in welke vorm
die gehouden kan worden.
Bestuurssamenstelling
Onlangs heeft Rob Tijdeman zijn bestuurstaak neergelegd, maar nog zeker geen afscheid
genomen want hij blijft actief binnen de Commissie Zingeving.
Dick Janknegt zal zijn bestuurstermijn van 5 jaar niet verlengen en het bestuur met ingang
van januari 2021 verlaten.
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Vanwege de Coronabeperkingen kunnen we niet op gepaste wijze afscheid nemen met
bloemen en applaus voor deze twee grote vrienden. Maar het bestuur heeft een geheugen als
een olifant en dus zullen we hier in 2021/2022 op gepaste wijze aandacht aan besteden.
In de komende periode zal het bestuur op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden, opdat het
werk van de stichting doorgang kan vinden. We kunnen gelukkig melden dat de eerste
versterking al onderweg is. In 2021 mogen we Inge de Bos verwelkomen als nieuw
bestuurslid.
Reminder donaties
Mogen we u eraan helpen herinneren in het komende kwartaal uw donatie voor 2021 over te
maken op bankrekening NL61 INGB 0009191612 t.n.v. de stichting.
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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