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      EEN IMPRESSIE 

 
   Congresgebouw 

                                           

                                   

                          
       Dr. Christoph Ramstein 

 

Het twaalfde Internationale Bonhoeffer Congres in 
Bazel was goed georganiseerd en werd zeer goed 
bezocht. Het congres vond plaats in het gebouw van 
“Mission 21”, de bekende protestantse missie-
organisatie in Bazel, ook wel de “Basler 
Mission”genoemd. 

Meer dan 220 deelnemers uit 22 landen en 5 
continenten waren vertegenwoordigd.  

De Nederlandstalige sectie was met 9 mensen goed 
vertegenwoordigd. Van hen presenteerden er  5 een 
paper waarover verderop in dit verslag meer. 

 

Voorzitter van het congres was               
Dr. Christoph Ramstein, in Bazel werk-          
zaam als predikant, c.q. Managing 
Director van de “Evangelische 
Stadtmission Basel”.  Hij opende het 
congres met een boeiende lezing getiteld: 
Dietrich Bonhoeffer und seine 
Beziehungen zu Basler Pfarrern.  



   De opzet van het congres was te onderzoeken hoe Dietrich Bonhoeffers theologie gevormd is door 
internationale ervaringen en oecumenische contacten. Tegelijkertijd wilde het reflecteren op het feit 
dat zijn theologie zich niet ontwikkelde  in een geglobaliseerde wereld zoals wij die vandaag de dag 
kennen. 

Onze tijd wordt mede gekwalificeerd door wereldwijd reizen, snelle elektronische communicatie, het 
Internet en de onderlinge samenhang van de meeste politieke en economische ontwikkelingen. 

Kan Bonhoeffers theologie hierbij nog steeds behulpzaam  zijn en zo ja; hoe? 

In de drie werkdagen van het congres werd gefocust op de verschillende aspecten van 
bovengenoemde vraag. 

   Tijdens het congres kon men gebruik maken van een aanvullend programma dat bestond uit: 

Een bezoek aan de Erasmus-tentoonstelling in de Basler Münster , een bezoek aan het uitgebreide 
archief van de “Basel Mission” (met zeer veel informatie uit de geschiedenis van veel Afrikaanse 
landen!), een bezoek aan het Karl Barth-Archief in de voormalige woning van Karl Barth en het 
bijwonen van een theatervoostelling met als titel “Who is Jesus Christ for us, in a time of natural 
science and glbalisation?” 

   Elke dag werd begonnen met een korte bijeenkomst in de plenaire zaal waar gelegenheid was voor 
bezinning, gebed en zang. Deze zgn. “Morning Devotion” werd geleid door een van de deelnemers 
aan het congres. 

 

        

De plenaire bijeenkomsten 
werden telkens goed bezocht 
met op de foto rechtsonder 
o.a. Dr. Ferdinand 
Schlingensiepen (met witte 
baard) en Prof.Dr. Clifford 
Green (met witte schoenen), 
beiden van het begin af aan 
betrokken bij het Bonhoeffer-
onderzoek. 



Hoofdlezingen (plenair) 

           

 

 Prof.Dr. Michael DeJonge  

               

       
        Dr. Rowan Williams 

 

Het ochtendprogramma  bestond uit een plenaire bijeenkomst 
met twee lezingen met daar tussenin een pauze. De eerste 
lezing op donderdag 7 juli werd gehouden door Prof. Dr. 
Michael DeJonge uit de Verenigde Staten. De titel van zijn 
lezing was: “Once More, Barth and Bonhoeffer Wheter the 
Finite can Bear the Infinite.” 

Michael DeJonge is Associate Professor of Religious Studies 
aan de universiteit van Zuid Florida. 

 

 

 

 

Dr. Rowan Williams was een van de 
zgn. “Keynote-speakers”  en deed deze 
betiteling eer aan met een goede maar 
ook geanimeerde lezing getiteld  
“Christology and Politics as Discourses 
of Transfermation”. 

Rowan Williams was van 2002 tot 
2012 Aartsbisschop  van Canterbury en 
schreef meerdere theologische boeken 
en artikelen over Dietrich Bonhoeffer 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prof.Dr. Ulrich H.J. Körtner (Oostenrijk) 
hield een lezing getiteld “Vielfalt und 
Verbindlichkeit. Christsein in einem 
pluralischen Kontext”. 

Prof.Dr. Puleng LenkaBula (Zuid Afrika) 
gaf een lezing getiteld  “On Bonhoeffer and 
the Pursuit of Global Justice and Freedom: 
Lessons from South Africa and Beyond”. 

Associate Professor Esther Reed (Engeland) 
hield een lezing getiteld “Dietrich Bonhoeffer and 
the Limits of Responsability in a Global Common 
Ethic” 

 

Dr. Pascal Bataringaya (Rwanda) sprak over 
“Wege zur Versöhnung: Die ruandischen 
Kirchen und die Arbeit der Versöhnung nach 
dem Genozid – Impulse der Friedensethik 
Dietrich Bonhoeffers. 



Presentatie papers door leden van het  
Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig 
 

 
              Prof.Dr. Frits de Lange 

       

                
       Prof.Dr. Gerard den Hertog 

 

Prof.Dr. Frits de Lange gaf een lezing over 
Peter Rollins’ “Religionless Christianity”:  

The Radical Bonhoeffer for a New Generation. 

Frits de Lange is (sinds 1997) hoogleraar 
Ethiek aan de Protestantse Theologische 
Universiteit, vestiging Groningen en tevens 
(sinds 2009) Buitengewoon Hoogleraar 
Systematische Theologie en  Ecclesiologie aan 
de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit 
van Stellenbosch (Zuid-Afrika). 

 

Prof.Dr. Gerard den Hertog hield 
een lezing met als titel:  

“Bonhoeffer’s Sermon on Psalm 
58 (1937) and his Confession of 
the Guilt of the Church in the 
Ethik”. 

Gerard denHertog is sinds 1974 
predikant in de Christelijke 
Gereformeerde Kerken (CGK) en 
sedert 2001 ook hoogleraar 
systematische theologie aan de 
Theologische Universiteit 
Apeldoorn. 



 

         Dr. Steven C. van den Heuvel 

 

      Prof.Dr.Edward van ’t Slot (links) 

Dr. Steven C. van den Heuvel gaf een lezing 
met als titel: 

“On behalf of Future Generations: The 
Relevance of Bonhoeffer’s Concept of 
Responsability for Ecological Ethics”.  

Steven van den Heuvel is postdoctoraal 
onderzoeker aan de ETF Leuven. 

Prof.Dr. Edward van ’t Slot hield een lezing 
met als titel: 

“Kiergegaards Sprung. Bonhoeffer und Barth 
über die Rationalität des christlichen 
Zeugnisses.” 

Edward van ’t Slot is bijzonder hoogleraar 
voor systematische theologie en 21e eeuwse 
ecclesiologie, namens de Confessionele 
Vereniging  en docent voor het seminarium 
aan de Protestantse Theologische Universiteit, 
vestiging Amsterdam. 

 



                                                                       

     
             
 

 

               Dr. Aad van Tilburg 

 

 

Dr. Aad van Tilburg gaf een lezing getiteld: 

“Dietrich Bonhoeffer’s Writings Inspire 
Christians to Bear Witness to Contempt of 
Humanity. The Case of Refugees Trying to 
Enter Europe.” 

Aad van Tilburg is sedert 2010 met 
emeritaat en werkte voordien als Associate 
Professor in marketing aan de Wageningen 
Universiteit. 

 



Presentatie afgevaardigden diverse secties 
Aan het slot van de ochtendbijeenkomsten werden afgevaardigden van de verschillende secties in de 
gelegenheid gesteld iets te vertellen over de wijze waarop zij met Bonhoeffer werken, hoe vaak ze bij 
elkaar komen en welk soort activiteiten zij organiseren etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Afgevaardigde Zuid Korea 

      

     Afgevaardigde Polen 

         Afgevaardigde Brazilië     Afgevaardigde Nederlandstalige sectie   

                                                                            

 



 

 

               
               
               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Prof.Dr. Nico Koopman 

Prof.Dr. Nico Koopman, afgevaardigde namens Zuid Afrika nodigde aan het 
einde van het congres het Internationale Bonhoeffer Congres uit om haar 
bijeenkomst in 2020 te houden aan de Universiteit van Stellenbosch te Zuid 
Afrika. 

De uitnodiging werd met een luid applaus begroet en aanvaard! 

 

 

 

 



Karl- Barth-Prijs 2016 
 

        
 

 

 

  

 

 
Verena Peter-Barth (fluit) en Klaus Rupprecht (piano) 

Op zaterdagavond werd, op verzoek van de EKD, ruimte gemaakt voor de uitreiking 
van de Karl-Barth-Prijs 2016 aan Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Welker. 

Deze prijs, in het leven geroepen door de “Union Evangelischer Kirchen in der 
Evangelische Kirche in  Deutschland”  werd uitgereikt door Christian Schad, 
kerkpresident van de EKD.  

De div. onderdelen van de plechtigheid werden afgewisseld met muziek. 

 



Afsluiting Congres 

 
 

 

 

Op zondagmorgen 10 juli werd het 
congres afgesloten met een kerkdienst in 
de mooie “Basler Münster”, waarin 
voorging:                                           
Pastor Dr. Caroline Schröder Field. 

Aan de dienst werd meegewerkt door 
deelnemers aan het congres uit diverse 
landen, onder wie ons lid Kees de Dreu, 
door het uitspreken van Schriftlezingen 
en gebeden. 

Na afloop van de kerkdienst 
werd er in een zonnig Bazel 
afscheid genomen van elkaar in 
het besef dat we een mooi en 
interessant congres hadden 
meegemaakt. 

Op nu naar Zuid Afrika in 2020! 


