
    B O N H O E F F E R    7 5 

Film en concert. 

Dit jaar is het Bonhoefferjaar. 

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) is voor velen een 
fascinerend en inspirerend christen. Zijn theologische 
loopbaan start hij wanneer hij op 21-jarige leeftijd 
promoveert op de sociologie van de kerk. Door zijn 
vele internationale contacten speelt hij een belangrijke 
rol in de wereldwijde oecumene. In de oorlog raakt hij 
via familiebanden betrokken op het verzet. Hij voorziet 
de plegers van de aanslag op het leven van Hitler op 
20 juni 1944 van een legitieme, morele basis. Aan het 
eind van Tweede Wereldoorlog wordt hij op 
persoonlijk bevel van de Führer opgehangen in 
concentratiekamp Flossenbürg. Zijn laatste woorden 
waren: “Dit is het einde, voor mij het begin van het 
leven”.  

In zijn laatste jaren in de gevangenis schreef hij 
brieven en gedichten voor familie, vrienden en zijn 
verloofde en gebeden voor zijn medegevangenen.  

Bonhoeffer heeft een enerverend leven gehad. Van zijn leven is een indrukwekkende film 
gemaakt. De Raad van Kerken van Gorredijk en omstreken nodigt u uit om hier kennis mee 
te maken. 

De film “Bonhoeffer, agent of grace” wordt vertoond op zondag 1 maart in de Piterkerk in 
Lippenhuizen. De aanvang is 19.30 uur. De entree is gratis. 

Op zondag 8 maart organiseert het Cultuurteam van de Piterkerk een concert.  De 
Sunshine Cleaners bestaan uit Jacqueline Heijmans (zang), Sjef Hermans (gitaar, banjo en 
zang) en Geert de Heer (dobro, mandoline). Zij hebben de gedichten en gebeden van 
Bonhoeffer verwerkt in hun liederen die ze tijdens dit concert ten gehore brengen. In deze 
songs weten zij tot de kern van vertwijfeling, verzet en hoop door te dringen. De aanvang is 
om 14.15 uur waarbij eerst een kwartier iets over het leven van Bonhoeffer wordt verteld.  
Daarna begint het concert dat duurt tot 16.30 uur. De prijs van dit concert is € 12,50 .        
Voor dit concert kunt u kaarten reserveren via www.piterkerklippenhuizen.nl 

 

 


