Graag nodigt het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen (ADC) u uit voor de
presentatie van het boek Vrij en verbonden. Memoires van Jan Veenhof. Deze
boekpresentatie vindt plaats donderdag 30 september 2021 van 15.30-17.00 uur
tijdens een online-bijeenkomst vanuit de Markuskirche in Thun.

Jan Veenhof neemt in zijn boek de lezer mee op reis door zijn jeugd in Harkstede,
Haarlem, Utrecht en Kampen. Vervolgens verhaalt hij over zijn studietijd in Kampen
(Theologische Hogeschool aan de Broederweg) en zijn promotieonderzoek over
Herman Bavinck aan de universiteit van Göttingen waar hij magna cum laude
promoveerde. Jan keert niet terug naar Nederland om predikant in de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt te worden, maar vervolgt zijn reis door Zwitserland als docent aan
de bijbelschool van Sankt Chrischona en Bazel waar hij colleges volgt bij onder anderen
Karl Barth. In 1974 wordt hij tot veler verrassing benoemd als hoogleraar dogmatiek
aan de Vrije Universiteit en volgt daarmee de befaamde Gerrit Berkouwer op. Een
nieuwe verrassing volgt in 1989 als Jan zijn professoraat neerlegt om predikant te
worden in het Zwitserse Thun. Met het emeritaat breekt er een nieuwe fase in het leven
van Jan en Marianne aan. Vanuit hun appartement in Gunten aan de Thuner See zet
Jan zijn kerkelijke en theologische activiteiten voort. Jan heeft de persoonlijke en
professionele terugblik op zijn 87-jarige leven aan het papier toevertrouwd.

Programma
15:30 verwelkoming
15:40 prof. em. Gerben Heitink, oud-VU collega
15:50 prof. em. Ulrich Gäbler, oud-VU collega
16:00 prof. em. Kees van der Kooi, oud-student en opvolger
16:10 korte pauze
16:15 David Pfister, oud-lid van de grote kerkenraad van Thun
16:25 Pascal Mösli, oud-collega predikant in Thun
16:35 boekpresentatie
16:45 prof. em. Jan Veenhof
17:00 dankwoord en sluiting

U

kunt

zich

tot

27

september

voor

de boekpresentatie aanmelden

via

info@adckampen.nl, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. U ontvangt
dan een link naar de bijeenkomst.

Vrij en verbonden. Memoires van Jan Veenhof (224 pag., ISBN 978 90 5560 598 9)
verschijnt als nr. 38 in de AD Chartas reeks van het ADC. Het boek is bezorgd, ingeleid
en geannoteerd door Leon van den Broeke. De prijs van het boek is € 24,50 euro excl.
verzendkosten; donateurs van het ADC krijgen 20 % korting en betalen € 19,60.

