
NAJAARSVERGADERING 29 oktober 2018 (kort verslag) 

In het ochtendgedeelte van deze vergadering bespraken wij de paragrafen 5 t/m 7 uit het 
boek “De levende kerk”, een vertaling en reconstructie door Edward van ’t Slot van 
Bonhoeffers  “Het wezen van de kerk”.  

Aan het begin van het middaggedeelte kwamen div. onderwerpen aan de orde. 

Info 13e Internationale Bonhoeffer Congres:  

“Save the date”:  Bonhoeffer Congress, Stellenbosch, South Africa (19-23 January 2020) 

You are cordially invited to the XIII. International Bonhoeffer Congress that will be held from January 
19th -23rd, 2020 in Stellenbosch, South Africa. 

The theme of the conference is: How the coming generation is to go on living? Bonhoeffer and the 
response to our crisis and hope. 

Further conference information, including on the keynote speakers and the call for papers, will follow 
in September 2018. 

The conference is hosted by the Faculty of Theology and the Beyers Naudé Center for Public 
Theology at Stellenbosch University, in partnership with the Department of Religion and Theology at 
the University of the Western Cape. 

Er werd gepeild hoeveel van de aanwezigen belangstelling hebben om aan het congres deel 
te nemen. Voorlopig telden we er negen. Wilken Veen raadde aan om het verblijf in Zuid-
Afrika uit te breiden tot 2 à 3 weken om zo, eventueel met partner, ook de mogelijkheid te 
hebben iets van het land te kunnen zien. Hij beval Ries Nieuwkoop aan als mogelijke 
reisorganisator omdat deze daar veel ervaring mee heeft. 

Aad van Tilburg, die regelmatig in Zuid-Afrika heeft gewerkt, bood aan een steentje te 
kunnen/willen bijdragen aan de voorbereiding. Wilken zou trachten Ries Nieuwkoop en Aad 
van Tilburg met elkaar in contact te brengen. 

VVTh 

De voorzitter vertelde iets over het initiatief van enkele theologen, onder wie hijzelf, om te 
komen tot een “Vereniging voor Theologie” en de mogelijkheid hiervan om een nieuw publiek 
aan te kunnen boren voor onze activiteiten. Voor verdere info zie www.vvth.com . 

Allerlei 

Verder werd met elkaar gedeeld welke activiteiten er in de afgelopen periode waren geweest 
door de diverse leden van ons gezelschap. 

Na deze uitwisseling van allerlei activiteiten vertelden Gerard den Hertog en Wilken Veen 
over de aanstaande derde druk van “Aanzetten voor een ethiek” , m.n. over het waarom van 
het opnemen van teksten van Bonhoeffer die nog niet eerder waren vertaald. 

Promotie 

Op 13 december hoopt Niels den Hertog aan de VU te Amsterdam te promoveren. De 
promotie zal plaatsvinden om 15.45. Niels is ooit als gastspreker bij ons geweest. 

Volgende vergadering: 18 maart 2019 

 



 


