Op dinsdag 22 juli werd om 19.00 uur het congres geopend door de congresvoorzitter John
Matthews, waarna vervolgens Prof. ThDr. Jan B. Lasek, decaan van de Hussite Theological Faculty
een welkomstwoord sprak. Vervolgens sprak de Duitse ambassadeur in Tsjechië, Helmut Elfenkämper
en na hem Gerhard Frey-Reininghaus, oecumenisch secretaris van de Evangelische kerk van de
Bohemische broeders.
Om 20.00 uur werd de openingslezing gehouden door Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Moltman. De titel
van zijn lezing was “Theologie met Dietrich Bonhoeffer. De gevangenisbrieven.”
Op woensdag 23 juli werd in de ochtendbijeenlkomst de toon voor de rest van het congres gezet
door twee lezingen over fundamentalisme en secularisme. Prof. Dr.Dr. h.c. mult. Martin Marty uit
Chicago, USA, hield een lezing getiteld “Bonhoeffers project: Fundamental, Not Fundamentalist;
Secular, Not Secularist”.
Hierna sprak Prof. Dr.Dr.h.c. Miklós Tomka uit Budapest, Hu, een lezing getiteld “Secularising or
Desecularization? The transformation of Religion amidst Modern Diversity.

Gedurende de rest van het congres waren er in het middagprogramma vele lezingen tijdens diverse
seminars (44 in totaal). Twee leden van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig (BWN), t.w.
Prof. Dr. Frits de Lange en Dr. Suzanne Hennecke, hielden een lezing in een van de seminars.
In de avondbijeenkomst werden afgevaardigden van diverse landelijke Bonhoeffer-werkgroepen in de
gelegenheid gesteld om iets te vertellen over hun omgang met de theologische erfenis van Dietrich
Bonhoeffer. Namens de Nederlandstalige sectie vertelde de secretaris, Drs. Hans Buurmeester hoe er
in Nederland met Bonhoeffer wordt gewerkt.
Hierna was er een paneldiscussie o.l.v. Jens Zimmerman.
Donderdag 24 juli was gereserveerd voor een excursie o.l.v. een aantal gidsen naar de stad Praag.

Op vrijdag 25 juli werd het congres weer hervat met een tweetal lezingen. De eerste werd gehouden
door Prof.Dr. Barry Harvey van de Baylor University, USA met als titel “Life in Exile, Life in the Middle
of the Village. Dietrich Bonhoeffer on a Post-Christendom Ecclesiology.”
De tweede lezing kwam vanProf. Dr. Reinhold Mokrosch van de Universiteit van Osnabrück, D. met
als titel “God beyond in the midst of our life”: In light of youth’s images and experiences of God, is this
principle of Bonhoeffer’s teaching still relevant today?”
Na de middag weer de gebruikelijke seminars. De avond was vrij.
Op zaterdag 26 juli werden ’s morgens de laatste twee hoofdlezingen gehouden, eerst door Prof.Dr.
Clifford Green uit Boston, USA met als titel “Beyond Fundamentalism, Nationalism, Religion, and
Secularism. Bonhoeffers Quest for Authentic Christianity.”
Hierna hield Prof.Dr. Kirsten Busch Nielsen uit Kopenhagen, DK, een lezing getiteld “Critique of
Church and Critique of Religion in Bonhoeffer’s Late Writings.”
Na de middag weer de gebruikelijke seminars.
Voorafgaande aan de slotlezing deelde de voorzitter John Matthews mee dat het 11e Internationale
Bonhoeffer Congres in 2012 gehouden zal worden in het Zweedse Sigtuna.
Om 20.00 uur werd de slotlezing van het congres gehouden door Prof.Dr. John W. de Gruchy uit
Kaapstad, ZA met als titel “Beyond Letters and Papers from Prison.”

Op zondag 27 juli was er ter afsluiting om 10.00 uur een kerkdienst in de St. Nikolaskerk te Praag.

