13 december 2019

KWARTAALBERICHT

Beste donateurs en belangstellenden,
In dit vierde en laatste kwartaalbericht van 2019 alvast een vooruitblik op de Van
Oosbreelezing van volgend jaar:
De 22e Van Oosbreelezing op 28 maart 2020: Solidariteit in kringen
Het Apostolisch Genootschap heeft een drietal thema’s benoemd als kern van onze
gezindheid: duurzaamheid, solidariteit en compassie.
Na de aandacht die Remco Tuinier in maart 2019 gaf in zijn lezing ‘Hoe houden we energie?’
aan vragen over duurzaamheid en mentaliteit, wil het bestuur van de Van Oosbreestichting
volgend jaar aandacht geven aan het thema solidariteit.
Wij prijzen ons gelukkig dat Prof. dr. Trudie Knijn, Universiteit Utrecht, zich bereid heeft
verklaard volgend jaar op 28 maart 2020 in ons gebouw
in Hilversum de 22e Van Oosbreelezing te willen geven.
Zij zegt over het begrip solidariteit het volgende:
In deze lezing zullen zowel de betekenis van het
begrip solidariteit als hedendaagse vormen van
solidariteit aan de orde komen. Daarbij komen
verschillende vragen aan de orde zoals: Wat
onderscheidt solidariteit van charitas en waarom
zijn respect voor de ander en een gelijkwaardige relatie belangrijke voorwaarden voor
solidariteit? En: is solidariteit onvoorwaardelijk en zo niet welke voorwaarden gelden
dan? Is het daarbij van belang dat we de ander kennen, zich met de ander kunnen
identificeren of spreken we pas van solidariteit als dat juist niet het geval is?
Op onze website treft u uitgebreider informatie aan over de inhoud van de lezing
(https://www.vanoosbreestichting.nl/lezingen/). Binnenkort vindt u daar ook een
aanmeldingsformulier.
Terugblik op Najaarssymposium
Van het najaarssymposium, dat gehouden werd op zaterdagmiddag 21 september 2019 onder
de titel ‘Hoe branden mijn genegenheên’, is een geluidsopname gemaakt, die via de volgende
link is te beluisteren: https://www.vanoosbreestichting.nl/symposia/recente-symposia/
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 hier te
downloaden.
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Website
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.
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

Van Oosbreeboekjes
Het papieren 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 € 16,00; voor donateurs € 15,00.
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