BONHOEFFER75
INTRODUCTIE
9 april 2020: 75 jaar geleden is Dietrich Bonhoeffer geëxecuteerd in kamp Flossenbürg. In de jaren
daarvoor, die hij doorbracht in de gevangenis, schreef hij naast zijn beroemde brieven ook tien
gedichten en een aantal gebeden. Zij geven een directie inkijk in de situatie en gemoedstoestand van
de Duitse theoloog. De gedichten en gebeden zijn de inspiratie voor het project Bonhoeffer75.
Gemeenten en parochies maken door een boekje via de gedichten kennis met de denk- en leefwereld
van een christen in barre tijden. Een inspiratiebron voor kunstenaars: dichters, schilders,
theatermensen, musici, tekst schrijvers enz. Met creatieve en inhoudelijke impulsen hopen we binnen
en buiten de kerk het nadenken over keuzes die wij nu (moeten?) maken op gang te brengen. In de
jaren 2019 en 20120 zijn de thema’s van Bonhoeffer, met alle verschillen in omstandigheden,
brandend actueel.

UITNODIGING
Zaterdag 13 april 12.00 – 15.00 uur
Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2 Culemborg

BONHOEFFER75: PRESENTATIE VAN HET WERKBOEK
Aanmelding niet nodig, toegang vrij
Parkeren Sint Jans kerkhof (2 euro: hele dag), elke 15 minuten: trein Utrecht/Den Bosch,

Om te beginnen
12.00 – 13.00 uur
Inloop, lunch, informatie en muziek
Lopende lunch voor alle gasten: Barbarasoep, kloosterbrood en fruit
Bezichtiging expositie Bonhoeffer-schilderijen, informatie en stands
Jazzmuziek uit de dertiger en veertiger jaren (Bonhoeffer ’s favorieten): Herbie’s Monks

PROGRAMMA PRESENTATIE
13.00 – 14.00 uur
Opening, inleiding en creatieve verwerkingen
Musica Lirica: Stadien der Freiheit (Wouter van Belle) voor bariton, piano, cello en viool
Opening: Gert-Jan Segers (fractievoorzitter CU, Tweede Kamer): Bonhoeffer op het bureau
Vocaal Ensemble Marcantus: nieuwe liederen René van Loenen bij de gedichten
Kees van der Zwaard: fragmenten uit theatervoorstelling ‘Wie ben ik?’
Sunshine Cleaners (Zeeuwse americana-groep): prisonsongs (bij de gedichten)
Jan-Gerd Heetderks (hoofd justitiepastoraat): gebed van Bonhoeffer
Kerken met Stip: Romano, ex-gedetineerde: gedicht

14.00 -- 14.10 uur
Korte sta- en uitrekpauze
muziek van Herbie’s Monks, de hoed gaat rond
14.10 – 15.00 uur
Gesprek en creatieve verwerkingen
Musica Lirica: kort stuk klassieke muziek (favoriet Bonhoeffer)
Alfons van der Mullen: fragment uit 13 nieuwe composities bij gedichten/gebeden
PODIUMGESPREK

KEUZES VAN TOEN VOOR NU
(gespreksleider: Jan-Gerd Heetderks, hoofd justitiepastoraat)
- Christien Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
- Saskia van Meggelen, preses van de synode Protestantse Kerk in Nederland
- Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de Christen Unie in de Tweede Kamer
- Edward van ’t Slot, hoogleraar theologie, voorzitter Bonhoeffer Gezelschap
- Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Comité 4 en 5 mei
Aanbieding eerste exemplaar werkboekje (oplage: 30.000-40.000)
Tot slot: de goede machten bezongen
15.00 uur
Uitloop
Voor alle aanwezigen: exemplaar van het werkboekje
Eten, drinken, informatie
Intekenen op reisexpositie (per maand), gedrukt materiaal en cd ’s enz.
Vooraf, in de morgen, houdt Kerken met Stip in de Grote of Barbarakerk van Culemborg haar
landelijke ontmoetingsdag. 10.00 uur: koffie, 10.30-12.00 uur: programma.
Op de site bijzonderheden. Iedereen van harte welkom. Toegang vrij
Sites:
www.deroosvanculemborg.nl
www.dbonhoeffer.eu/hetwerkgezelschap.html
www.kerkenmetstip.nl
www.protestantsekerk.nl
Project van De Roos van Culemborg www.deroosvanculemborg.nl i.s.m. de Protestantse
Kerk in Nederland, de Raad van Kerken, Kerken met Stip, het Comité 4 e 5 mei e.v.a.

Sponsors: Protestantse Fondsen, Haëlla Stichting, Fonds Kerk en Wereld

