
 
 

 

Jaarverslag 2020 
van de Stichting J.H. van Oosbreelezing  

(Van Oosbreestichting) 
 

Ondanks de beperkingen die in 2020 fysieke bijeenkomsten niet 
mogelijk maakten, hebben we toch een rijk jaar aan activiteiten 
achter de rug. 
Helaas kon de aangekondigde Van Oosbreelezing van prof. dr. 
Trudie Knijn over solidariteit in kringen door de coronacrisis geen 
doorgang vinden. Wellicht is voor dit interessante onderwerp in een 
later jaar nog aandacht mogelijk. 
De lezing door Truus Bouman-Komen over haar boek 
‘Tweeduizend jaar apostolische veelkleurigheid’ kon wel (digitaal) 
via YouTube bekeken worden. Het gelijknamige boek verscheen 
als uitgave van onze stichting bij Eburon. 
 
De stichting faciliteert de blogs die via de site ‘Op de keper 
beschouwd’ worden geplaatst. Er zijn ook in 2020 interessante 
artikelen gepubliceerd waarvan de onderwerpen passen binnen de 
doelstellingen van de Van Oosbreestichting. 
 
In maart 2020 werd Hans Alma namens het Apostolisch 
Genootschap benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit 
voor twee dagen per week. In mei van dat jaar werd haar 
benoeming uitgebreid met twee dagen (betaald door de Vrije 
Universiteit) voor de opleiding tot (professioneel) geestelijk 
verzorger. 
Ter kennismaking publiceerden wij een filmische introductie onder 
de titel ‘In gesprek met Hans Alma’. 
 
De benoeming leidde tot de oprichting van een werkgroep - geleid 
door Hans Alma, Manfred Horstmanshoff, Peter Leeflang, Henk 
Smits en Rob Tijdeman - voor studie van het apostolisch 
gedachtegoed in de context van verwante visies. 

Onder auspiciën van onze stichting werden seminars Religieus 
humanisme georganiseerd met een vaste groep belangstellenden. 
De lezingen publiceerden we op onze website en onze 
Facebookpagina. 
In september, oktober en november vonden deze seminars plaats. 



 
 
 
 
 
Samenstelling bestuur 
In 2020 bestond het bestuur uit:  

Jacques Dijkgraaf  
Miriam Gankema  
Dick Janknegt  
Froukje Jonkman   
Jan Koek, penningmeester 
Henk Smits – secretaris en vice-voorzitter 
en Rob Tijdeman-voorzitter 

 
Het bestuur werd gelukkig ook dit jaar bijgestaan door Andrea van 
den Broek (administratie) en Johan Kröner (website). 
 
Het bestuur vergaderde digitaal (via Zoom).  
Op de vergadering van 20 april 2020 heeft Rob Tijdeman de 
voorzittershamer overgedragen aan Henk Smits. Rob heeft veel 
betekend voor onze stichting (zie het tweede kwartaalbericht.) Hij 
heeft in 2020 nog als ‘gewoon’ lid deel uitgemaakt van het bestuur. 
 

 


