
Reactie op hoofdlijnen op de stukken van Robin Brouwer.  
De stukken ‘Apgen Revisited en ‘Les jeux sont fait’ van Robin Brouwer heeft hij niet 
aan het bestuur van het Apostolisch Genootschap voorgelegd. Deze zijn dan ook niet 
eerder door het bestuur besproken. Inmiddels is het bestuur via verschillende kanalen 
gevraagd te reflecteren. Hieronder reageert zij beknopt op de kernpunten uit deze 
stukken. 
 
Geloofsverhaal 
 
RB: Met betrekking tot ons geloofsverhaal ervaart Robin geen totaalvisie. Religieus-
humanisme vraagt overstijgende (transcendente) waarden en ideaal zegt hij.  
 
AG: Ons geloofsverhaal is beschreven in ‘De grondslag van ons geloof’. Het Apgen kiest 
voor een religieus humanisme dat ruimte geeft aan een diversiteit van opvattingen. Dit vraagt 
om verdieping, gesprek en beleving. Onze uitdaging is dat we binnen onze vrijzinnigheid de 
missie herkenbaar en voor velen uitlegbaar en toepasbaar te houden. Dit vraagt dus om 
alertheid met betrekking tot onze boodschap.  
 
Leren en kennis 
 
RB: Robin benoemt de zwakke kennisbasis en een anti-intellectuele houding van geestelijk 
verzorgers.  
 
AG: Het genootschap is afkomstig uit een lang gekoesterde lekentraditie. Al geruime tijd ligt 
er meer nadruk op leren en reflectie in het genootschap. Ook in de toekomst zijn daar nog 
veel mogelijkheden. We besteden meer aandacht aan inhoudelijke verdieping van ons 
geloofsverhaal en de daarvoor benodigde kennis en kennisoverdracht. Meer aandacht voor 
concrete levensvragen en maatschappelijke vragen biedt kansen voor intellectuele 
verdieping. Daar is ondertussen ook al werk van gemaakt, bijvoorbeeld in het brede aanbod 
voor geestelijk verzorgers en de leerstoel van Hans Alma.   
 
Geloof in praktijk 
 
RB: Het is blijvend nodig om een vertaling te maken van ethiek (ideaal, waarden) naar 
moraliteit (praktisch handelen). Het Apgen staat te weinig stil bij de donkere kant van het 
leven en de verbijstering ervan. 
 
AG: Dit vraagt blijvende reflectie op de concrete betekenis van onze idealen in de dagelijkse 
praktijk. Dit betekent echter ook de pijnlijke kanten van het leven erkennen en deze 
bespreekbaar maken.  
Door de verwondering voor het leven meer te verdiepen en daarbij ook de schaduwkant 
ervan, de verbijstering te benoemen, verlegt het de focus weg van het louter positivisme. 
Ook schurende en negatieve onderwerpen zouden dus meer aan bod moeten komen. Robin 
laat dit terecht weten. Het is tevens nodig om ons ideaal te herijken: het werken aan een 
waardige wereld. Dat wil zeggen: voor mensen, dieren en planten, nu en in de toekomst. 
 
Cultuur 
 
RB: Een beleveniscultuur kenmerkt het AG. Een gedeelde positieve emotie creëert a priori 
consensus, domineert reflectie en biedt geen plaats voor negatieve ervaringen. 
 
AG: We vinden een goed evenwicht tussen emotie en beschouwing van belang, omdat het 
ruimte biedt voor diversiteit en inclusiviteit. We denken trouwens dat die balans in de 
achterliggende jaren zeker al beter is geworden, al zijn we er nog lang niet. De 



cultuuraspecten van ‘Ja-en-amen, fijne sfeer’ zijn diepgeworteld en vergen tijd om plaats te 
maken voor een cultuur waarin ook ruimte is voor negatieve ervaringen. 
 
 
RB: Het zg. ‘Apostolisch spiergeheugen’. Als je ‘weer’ in aanraking komt met AG ga je je 
weer gedragen als voorheen. 
 

   
   

  
 

 
   

 
   

 
 

 
    

  
 

 
 

    
 

 
 

 
    

    
 

 
 

 
  
 

 
    

 
  

   
    

 
   

 
 
 

AG: Op zich is dit een algemeen (systemisch) fenomeen waar de een gevoeliger voor is dan 
de ander. Het is goed ons daarvan bewust te zijn. Vooral omdat we juist bewegen naar een 
genootschap met ruimte voor diversiteit, van mensen die onafhankelijk denken.

Diversiteit

RB: Door individualiteit en diversiteit verdwijnt de verbindende samenhang.

                
             

               
               

            
   

Organisatie

RB: Het is belangrijk om meer professionaliteit van buitenaf te betrekken.

AG: Het genootschap versterkt haar professionaliteit door de inhuur van deskundigheid, de 
inkoop van diensten en de samenwerking met andere levensbeschouwelijke of 
maatschappelijke organisaties. Inmiddels zijn er in het Apgen meerdere medewerkers, op 
verschillende gebieden, van buitenaf aangetrokken. We erkennen de meerwaarde van de 
blik van buitenaf en blijven alert op het benutten van kansen om die nog meer aan bod te 
doen komen.

Verleden en toekomst

RB: In gemeenschappen meer aandacht geven aan ons verleden, in positieve en negatieve 
zin.

AG: We onderschrijven dat tot nu toe binnen onze gemeenschappen te weinig, actief, het 
belang is aangeven van het in gesprek gaan over ons verleden in al zijn
verschijningsvormen.
Gesprekken waarin apostolischen onderling kenbaar maken wat men denkt en voelt, wat 
men verlangt, waar men behoefte aan heeft en waar men onvrede mee heeft. Vanwege het 
belang om deze gesprekken te voeren, zijn er meerdere initiatieven om deze gesprekken te 
stimuleren. Dit vraagt overigens goede, geschoolde gespreksleiders.

AG: Bij alle diversiteit is er een basis die ons samen bindt. Allereerst het geloofsverhaal als 
fundament. Ten tweede het ideaal om ons te willen inzetten voor een duurzame, waardige 
wereld. Ten derde geven we elkaar de ruimte om het ideaal op een eigen persoonlijke 
manier in te vullen. Ten vierde verheugen we ons in de uitkomst: een wereld met meer 
compassie, duurzaamheid, solidariteit. We willen ons ervoor blijven inzetten dat deze 
aspecten ons bijeenhouden.


