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Jaarverslag 2016
1. Inleiding
Door verschillende omstandigheden was de secretaris niet in de gelegenheid zijn jaarverslag
op tijd te schrijven, maar gelukkig is dat nu wel mogelijk en bieden wij het aan met de
publicatie op onze website. Dat is in de huidige tijd vaker de gewoonte. Vanwege de kosten is
er van afgezien om een gedrukte versie uit te geven en die rond te sturen aan onze
donateurs. Mocht men niet over internet beschikken dan is het mogelijk een papieren versie
aan te vragen. Het boekjaar 2016 was een goed jaar voor de stichting, zeker financieel
gezien, maar ook qua verhuur voor evenementen. Gesubsidieerd onderhoud werd niet veel
uitgevoerd, alleen het meest noodzakelijke kwam aan bod. Bestuurstechnisch moest worden
geïmproviseerd doordat de penningmeester niet volledig inzetbaar was en helaas moest ook
de secretaris aan het einde van het jaar even een stap terug doen.
Wat er allemaal rond het Bonifatiuscomplex gebeurde, is zo goed mogelijk in dit jaarverslag
vermeld. Wij hopen als bestuur dat u de moeite neemt hiervan kennis te nemen.
2. Bestuurszaken
Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit 7 leden, die allemaal woonachtig zijn in
Leeuwarden.
De samenstelling was als volgt:
Dagelijks bestuur:
1. Mr. T.K. Hoogslag
2. Ing. A.K. Damstra
3. Mr. A.P. van Dijk

voorzitter
secretaris
penningmeester

Harlingerstraatweg 24
Kwelderstraat 28
Camminghastraat 9

Breed bestuur:
4. Ir. T.J. Boeschoten
5. Mw. T.W. Brinksma
6. Ing. J. Post
6. Ir. H. de Zeeuw

lid
lid
lid
lid

Leeuwerikplein 3
Elisabeth Wolffstraat 20
Sleutelbloem 48
Rollemastate 37

Adviseurs:
7. Mr. E.M.W. de Lange
8. Ing. K.A. Damstra

juridisch
bouwkundig

J.W. Frisostraat 14
Kwelderstraat 30

Voor contact met de stichting kan het e-mailadres worden gebruikt of het telefoonnummer van
het secretariaat. Raadplaag hiervoor onze website op www.stichtingbonifatiustoren.nl.
In het afgelopen verslagjaar 2016 vonden er geen wijzigingen in het bestuur plaats. Wel werd
de heer K. Scholte benaderd met de vraag of hij de huidige penningmeester zou willen
opvolgen.
Het stichtingsbestuur kwam tien maal bij elkaar, waarbij het vergaderrooster en enkele
wijzigingen daarin werden gevolgd.
De data waren 12 januari, 6 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 19 september, 11
oktober, 8 november en 29 november. Deze bijeenkomsten werden gearchiveerd onder nr.
419 t/m 427a en 427b.
Punten die aan de orde kwamen, waren ook in dit stichtingsjaar de financiële positie van de
stichting, de herschikking van bestuurstaken, de te verwachten bestuursmutaties bij het
secretariaat en het penningmeesterschap, de organisatie van evenementen en de
ruimtebehoefte met aanpassingen van de voormalige west-pastorie en het creëren van een
nieuw verkoop- en informatiepunt.
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3. Overleg parochiebestuur
Het jaarlijkse gesprek tussen de besturen van de stichting en de Titus Brandsma Parochie
vond plaats op 15 februari. Er stonden twee belangrijke punten op de agenda, te weten het
toekomstig gebruik van het Titus Brandsma Huis door de parochie en een verruimde
openstelling van de kerk. De parochie blijft het gebruik van de voormalige west-pastorie
nastreven, waarbij het zich denkt te concentreren op de vertrekken in de kelder en de begane
grond. In principe is het bereid eenmalig te investeren in de renovatie van de deze etages.
Hoe de overige etages dan functioneel zullen kunnen worden gebruikt, is een discussiepunt.
De eerste etage wordt momenteel bijna geheel gebruikt door Solidair Friesland, die heeft
aangegeven daar te willen blijven. Op de tweede etage hebben de Katholieke bond voor
Ouderen, de ledenadministratie en de stichting kamers is gebruik. Een drietal kleine kamers
staat leeg of wordt voor opslag van goederen gebruikt. Ook heeft de stichting daar haar
bestuurskamer met archief. Het grote zoldervertrek staat momenteel leeg. De grote vraag is
en blijft: hoe kan meer rendement worden verkregen uit de niet gebruikte ruimtes. Daarover
blijven de stichting en de parochie vooralsnog met elkaar in gesprek.
De te verruimen openstelling van de kerk blijft een wens van zowel de parochie als de
stichting. Het knelpunt is veelal een gebrek aan voldoende vrijwilligers bij beide partijen. Toch
is in het afgelopen jaar door de parochie een voorzichtig begin gemaakt met een ruimere
openstelling.
4. Instandhouding gebouwen
Omdat een gedeelte van de kerkvloer in de toren in slechte staat verkeert, is overleg met
Bouwadvies Noord en Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden begonnen met het
opstellen van een herstelplan. Om het huidige gevaar van struikelen te voorkomen, is er
tijdelijk een vloerkleed gelegd.
5. Ruimtebehoefte gebouwen
In het afgelopen jaar is verder nagedacht over het gebruik van de ruimtes in het Titus
Brandsma Huis, zowel door de parochie als door Solidair Friesland. De problematiek is
bekend. Het weliswaar kerkelijke gebouw staat aangemerkt als woonhuis en valt derhalve niet
onder de Brim subsidieregeling van het Rijk. De onderhoudskosten zijn daardoor geheel voor
rekening van de stichting. Gezocht wordt naar een gebruiksvorm met meer rendement. Werd
aanvankelijk gedacht aan een horizontale opsplitsing van de west-pastorie, waarbij de
bovenste twee etages zouden kunnen worden verkocht om er bijvoorbeeld appartementen in
te huisvesten, nu is dat idee vervallen. Het markante monument moet in zijn geheel bij één
eigenaar blijven en dat is de stichting. In overleg met de parochie en een gemeentelijke
werkgroep wordt momenteel gekeken naar de planontwikkeling voor de omgeving. Op termijn
bestaan er plannen het parkeerterrein aan de Amelandsstraat te gaan bebouwen om zo de
woonfunctie van dit gebied te entameren.
6. Publicaties
In voorgaande jaarverslag is al melding gemaakt van enkele nieuwe publicaties. Het betreft
twee boekjes, namelijk een over de glassierkunst van Nicolas en een met een beschrijving
van de ramen van de kerk.
Het eerst genoemde boekje met als titel ‘’De 19de eeuwse glassierkunst van Nicolas uit
Roermond” heeft als uitgangspunt een lezing die door mw. S. van Ruyven-Zeman is
gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan de stichting.
Het andere boekje beschrijft op basis van een tekst van pastor Bosma alle ramen van de kerk.
Door het plotselinge overlijden van pastor Bosma was de tekst niet compleet en moest worden
aangevuld en geredigeerd. Door de opbouw van de tekst verschijnen er mogelijk twee versies.
Gedacht wordt aan een met verwijzingen naar de R.K. Willibrord-vertaling en een naar de
protestantse NBG-vertaling. De teksten van al de boekjes zijn nagenoeg klaar.
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7. Presentatie- en verkooppunt
De realisatie van een mooier en praktischer verkooppunt voor de openstelling van de kerk liep
in het afgelopen jaar vertraging op. Wel is het plan verder uitgewerkt. In de sacristie stond
jarenlang een niet meer gebruikte credenstafel, die de basis gaat vormen voor het nieuwe
verkooppunt in de kerk. De kastjes en laden bieden voldoende ruimte voor het tonen en
opbergen van de artikelen voor de bezoekers. Bovendien kan het tafelgedeelte weer worden
gebruikt als uitgiftepunt van consumpties bij evenementen en na een kerkelijke viering. We
hopen een en ander in 2017 gereed te hebben.
8. Financiën
De stichting heeft zich in 2016 voor wat betreft het onderhoud beperkt tot een sober beleid.
Voor zover het binnen haar mogelijkheden ligt, al dan niet met subsidies, zullen ook
restauraties worden uitgevoerd. De kerk en de voormalige pastorie, de laatste bekend als het
Titus Brandsma Huis, worden voor € 2,00 verhuurd aan de Titus Brandsma Parochie.
In 2013 heeft de stichting te maken gehad met aanzienlijke stormschade aan de toren. De
financiële nawerking duurde tot en met 2016. Jurriëns Noord BV heeft in opdracht het herstel
uitgevoerd; een gedeelte direct na de storm en de rest later vanwege de procedure bij de
verzekering. De kosten van het herstel van de scheidingsmuur van € 3.372 komen ten laste
van het boekjaar 2016. Aan de werkzaamheden werd in totaal een bedrag van € 70.814
uitgegeven. De verzekering keerde voor de stormschade een bedrag van € 39.638 uit. Het
herstel van dakkapellen op de toren van € 3.674 valt onder de Brim instandhoudingsregeling.
De kosten aan de scheidingsmuur komen ten laste van de stichting en de stormschade werd
door de verzekering gedenkt. Opgemerkt wordt dat Jurriëns Noord de stichting een gift van €
250 deed toekomen. Ook in 2016 heeft Maurix loodwerk aan de toren hersteld, eveneens een
gevolg van de storm van 2013.
Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) verstrekte subsidie voor de instandhouding van de
kerk. De westelijke pastorie valt buiten deze regeling. Jaarlijks werd in de oude regeling op
basis van ingediende declaraties subsidie uitbetaald. Uit een overzicht over van 31 december
2015 kwam naar voren dat de stichting op genoemd fonds een vordering had van € 37.085.
Op 15 september 2016 werd de eindafrekening van € 43.060 uitbetaald. Het verschil van €
5.975 is ten gunste genoteerd van het boekjaar 2016.
De oude onderhoudsregeling (Brom) is inmiddels vervallen en vervangen door een nieuwe
instandhoudingsregeling (Brim). Deze is aangevraagd en toegekend voor de jaren 2015-2020.
Ervan uitgaande dat de subsidie zal worden verstrekt, zijn in de jaarrekening over 2016
vorderingen opgenomen betrekking hebbende op 50% van de gemaakte kosten. Voor 2016
bedraagt dat € 264.
In 2016 werd in de giftenbus in de kerk enkele malen een envelop met een aanzienlijke gift
aangetroffen. Het bestuur heeft ermee ingestemd dat deze gelden worden aanvaard en
derhalve zijn die toegevoegd aan de exploitatie. Dit is gebeurd met respectering van de
anonimiteit van de gever of geefster.
a. Exploitatierekening 2016
Inkomsten
€
€
€
€
€

Verhuur
Rondleidingen
Donaties en giften
Giften
Verkopen
3
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2.511
13.107
4.485
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€
2
€
25
€
39.638
€
227
__________
€
73.898

Verhuur gebouwen Titus Brandsma Parochie
Ontvangen onderhoudssubsidie (Brim)
Uitkering verzekering stormschade 2013
Diverse baten
Totaal
Uitgaven

Totaal

€
46.316
€
303
€
294
€
3.372
€
1.731
€
7.822
€
50
€
2.889
€
357
__________
€
63.134

Exploitatieoverschot

€

Herstelwerkzaamheden kerk incl. stormschade 2013
Herstel planum kerk
Herstelwerkzaamheden Titus Brandsma Huis
Herstel scheidingsmuur plein
Afschrijvingen
Verzekeringen premies
Monumentenwacht Fryslân abo
Beheer
Bankkosten

10.764

Conform het bestuursbesluit van 13 maart 2017 wordt het exploitatieoverschot toegevoegd
aan de Voorziening Onderhoud Gebouwen.
b. Balans 2016
Activa
Vaste activa
Grond en gebouwen
Inventarissen

€
€

1
1

Liquide middelen
ING Bank - betaalrekening
Rabo Bank - betaalrekening
Rabo Bank - spaarrekening
Kas

€
€
€
€

73.252
1.240
66
1.000

Vorderingen
Debiteuren
NRF - onderhoudssubsidie gerealiseerd

€
5.770
€
2.986
__________
€
84.316

Totaal
Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve 2015
Exploitatieoverschot 2016

€
€
€
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Voorzieningen
Onderhoud gebouwen

€

Schulden
Crediteuren

43.202

€
3.881
__________
€
84.316

Totaal
c. Begroting 2017
Baten
Restauratiesubsidie en fondsen
Verhuur en consumpties (evenementen)
Bezichtiging en verkoop
Donaties en giften
Onderhoudssubsidie (Brim geactiveerd)
Renten
Bijdrage Titus Brandsma Parochie
Diverse baten
Uitkering verzekering
Nadelig saldo

pm
€
7.500
€
750
€
3.500
€
7.500
€
0
€
1.500
€
500
€
0
€
6.026
___________
€
27.276

Totaal
Lasten

€

Onderhoud kerk
Onderhoud kerk en west-pastorie (niet subsidiabel)
Afschrijvingen
Verzekeringen (premies)
Overige vaste lasten
Huisvesting
Bezichtiging en verkoop
Concerten
Consumpties
Beheer

15.000
pm
€
576
€
9.500
€
100
€
250
€
250
€
750
€
100
€
750
___________
€
27.276

Totaal

9. Legateren, schenken en doneren
Veel instelling worden verrast door een legaat of een schenking. Ook wij zouden dit graag
willen.
De stichting is blij met elke gift, zowel groot als kleinen. Dit kan ook in de vorm van een legaat
of een schenking. Misschien hebt u daaraan wel eens gedacht.
Mocht u als donateur de stichting een bedrag willen nalaten dan kunt u dat doen door middel
van de volgende tekst:
“Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting Bonifatiustoren gevestigd te
Leeuwarden een bedrag groot € ….. uit te keren ….. maanden na mijn overlijden’’.
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Wilt u ons helpen door uw jaarlijkse donatie te verhogen of een extra gift over te maken? Onze
stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status is door de Belastingdienst
verleend. Dit betekent voor u en ons enkele fiscale voordelen. Een ANBI hoeft geen
successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die het ontvangt
in het kader van het algemeen belang. Ook zijn uitkeringen die een ANBI doet in het
algemeen belang vrijgesteld van het schenkingsrecht. Tenslotte kunt u als donateur uw
donatie of gift aftrekken van de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels. Uw
bijdrage wordt belastingtechnisch bij de aftrek op de inkomstenbelasting verhoogd met 25%.
Kortom, voordeel voor u als begunstiger en voor ons als stichting.
De belastingdienst heeft de stichting erop gewezen dat wij een zogenaamde ‘Opgaaf
Internetadres Anbi’ moeten verstrekken aan de belastingdienst. Dit is het internetadres van
de stichting en aan dat verzoek is voldaan.
10. Rondleidingen
•
Van 25 juni tot en met 10 september 2016 waren de kerk en de toren opengesteld voor
bezichtiging. De belangstelling lag in dezelfde ordegrootte als in 2015. De verkoop van
artikelen was iets toegenomen, maar het aantal torenbezoekers lag iets lager, zodat de netto
inkomsten iets lager uitkwamen.
De stichting stelt de kerk open op woensdag- en zaterdagmiddagen van 14 tot 16 uur. Wij
blijven streven naar een ruimere openstelling. U kunt ons daarbij helpen.
Gebleken is dat tot nu toe de meeste bezoekers op zaterdagmiddag komen met uiteraard een
piek in de vakantieperiode.
Hoewel het niet een specifieke zomeractiviteit is, wordt hier ook vermeld dat regelmatig
scholen worden rondgeleid in de kerk en de toren, zo ook in 2016. Dit gebeurt meestal in het
kader van godsdienstige of culturele vorming. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend
bij het secretariaat van de stichting. Dat mag schriftelijk of per e-mail, maar het kan ook
telefonisch.
11. Evenementen
Het afgelopen jaar was met betrekking tot de verhuur voor evenementen een goed jaar. Van
de 14 evenementen vonden er 10 plaats in de tweede helft van het jaar.
Een overzicht:
- Op vrijdag 11 maart was er een bijeenkomst voor medewerkers van de C.S.G Comenius.
- Een uitvoering van de Mattheus Passion in de versie 1841 van Felix Mendelssohn
Bartholdy werd op zondag 20 maart verzorgd door het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia.
Medewerking werd verleend door Filharmonie Noord en de solisten Tetsje van der Kooi
(sopraan), Femke de Boer (alt), Falco van Loon (tenor), Michiel Meijer (bas/bariton) en Nanco
de Vries (bas). Het geheel stond onder leiding van Tjalling Wijnstra. Het concert werd goed
bezocht.
Op donderdag 16 april concerteerde het projectkoor Opus 8 met het Requiem ‘Te Deum’
van Will Todd. Medewerking werd verleend door de Zangschool Utrecht, de Roden Girl
Choristers, het orkest Naska, Varvara Tishina (sopraan) en Jorrit Westerhof (gitaar). Het
geheel stond onder leiding van Anne Sollie. De kerk was goed gevuld.
Het Leeuwarder Kamerkoor gaf op zondag 24 april een concert met als titel ‘Home’.
Uitgevoerd werden a capella werken van Tchaikovski, Barber, Stravinski, Gretchnanikov,
Copland, David Lang, Gershwin, Skrjabin, Prokofiew en Bernstein. Medewerking werd
verleend door Biljana Urban (vleugel). De belangstelling bestond uit ongeveer 70 personen.
Parochieleden uit Easterwierrum kregen op zaterdag 13 augustus een bijzondere
rondleiding naar aanleiding van de reorganisatie van enkele parochies zuidelijk van de stad.
ROC de Friese Poort hield op maandag 29 augustus een onderwijsbijeenkomst.
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De Bisschop Möller Stichting hield als scholenkoepel voor het R.K. Onderwijs een
startbijeenkomst op 7 september.
Op zondag 11 september vond in de kerk een oecumenische viering plaats onder
auspiciën van de Raad van Kerken in Leeuwarden.
De Medewerkers van de C.S.G. Comenius werden op 5 oktober ontvangen voor een
speciale rondleiding met afsluitend een workshop.
Op zondag 30 oktober concerteerde het Vocaal Ensemble Leeuwarden t.g.v. hun 50-jarig
bestaan. Uitgevoerd werden de eerste drie delen van de Hohe Messe van J.S. Bach en twee
Coronation Anthems van G.F. Händel, delen uit de cantates nr. 9 en 97 van J.S. Bach en uit
de Missa Quatuor Vocum van D. Scarlatti. Solisten waren Fardou van der Woude (sopraan)
en Hanneke Tichelaar (alt). Verder werkten mee 18 musici van de Filharmonie Noord, Theo
Jemmela (orgel), Broer Witte (Klavecimbel). De belangstelling voor dit concert was goed.
Het Toonkunstkoor Concordia gaf op zondag 6 november een uivoering met werken van
Gjeilo, Vasks en Rheinberger. De belangstelling was redelijk te noemen.
Het Byzantijns Koor Friesland en het Krim Koor gaven op zaterdag 26 november een
concert met een gevarieerd programma. Hierbij waren ongeveer 250 bezoekers aanwezig.
De Maasteechter Staar was op vrijdag te gast voor een concert. Voor de pauze werd een
regulier programma ten gehore gebracht en na de pauze stond het in het teken van de kerst.
Dit concert werd bijgewoond door ongeveer 425 bezoekers.
Tot slot kwam het Lemster Mannenkoor op dinsdag 20 december een kerstconcert
geven. Medewerking werd verleend door Netty Otter (mezzosopraan), Jan Kroeske (orgel),
Johan Bijhold (piano). De leiding was in handen van Feike van Tuinen. Er werden ongeveer
425 betalende bezoekers geteld.
Al met al kon de de stichting terugzien op een goed evenementenjaar.
Informatie over de gebruiksmogelijkheden van de kerk en de kosten daarvan kan contact
worden opgenomen met het secretariaat van de stichting.
12. Donateursbestand
Het donateursbestand van de stichting daalde in het afgelopen jaar door overlijden, bedanken
en opschonen met 2. Op 31 december 2016 waren 251 personen en instellingen als donateur
ingeschreven. Wij vragen onze donateurs daarom anderen op het bestaan en het werk van
onze stichting te attenderen en hopen dat de aantrekkende economie in het voordeel van
onze stichting zal werken.
13. Bonifatiuswinkel
Voor bezoekers aan de kerk maar ook voor andere geïnteresseerden zijn er verschillende
artikelen beschikbaar met betrekking tot de Sint Bonifatiuskerk. Een opsomming per rubriek:
Boeken.
•
‘De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden – De geschiedenis van een monument’
Ing. A.K. Damstra e.a.
64 pag., formaat 17x24 cm., 44 afbeeldingen zwart/wit en kleur.
Het is de eerste volledige beschrijving van de kerk en het interieur.
Prijs: € 12,80. Verzendkosten € 2,50 (binnenland).
Bij bestelling voor het buitenland moet vooraf per bank en/of internetbankieren worden
betaald.
•
‘De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden’
Ing. A.K. Damstra.
16 pag., formaat 12x17 cm. 19 afbeeldingen zwart/wit en kleur.
Kleine kerkgids met een korte beschrijving van de kerk en het interieur.
Prijs: € 3,50.
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•
‘De heilige Bonifatius’
P. Verheijen.
28 pag., formaat 12x17 cm. 17 afbeeldingen zwart/wit en kleur.
Kleine gids met een beschrijving van het leven van Sint Bonifatius, de naamgever van de kerk.
Prijs: € 3,50.
•
‘Van Vitus tot Titus – 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden’
Redactie Tj. de Jong. Met bijdragen van A.K. Damstra en H.S.B. Hoekstra.
352 pag., formaat 21,5x30,5 cm. Rijk geïllustreerd in zwart/wit en kleur.
Uitgave Titus Brandsma Parochie.
Prijs: € 18,00.
Foto’s en platen.
•
Historische foto van de Sint Bonifatiuskerk
Bruin/lichtgeel.
Formaat 10x15 cm op stevig A4-papier.
Prijs: € 2,80.
•
Pentekening van de Sint Bonifatiuskerk.
Kleurendruk.
Formaat 21x29,5 cm.
Prijs: € 2,80.
•
Fotoserie van de Sint Bonifatiuskerk.
Er is nog steeds een serie kleurenfoto’s beschikbaar. Deze serie bestaat momenteel uit een
twintigtal foto’s. Niet alleen het exterieur, maar ook het interieur is op deze manier vastgelegd,
zoals de gebrandschilderde ramen, de kruiswegstaties, de beelden, het Cavaillé-Coll orgel en
de altaren. Het totaal geeft een goed beeld van wat de kerk aan moois heeft te bieden.
Nu tegenwoordig de meeste bezoekers wel foto’s kunnen maken met hun mobieltje is de
vraag naar deze foto’s sterk terug gelopen.
Prijs: € 0,80 per foto en bijbehorende envelop € 0,10.
•
‘Aed Levwerd’
O.P. Stoelinga.
Een boek in 2 delen met verschillende tekeningen van monumentale gebouwen in de stad,
waaronder de Sint Bonifatiuskerk.
Formaat 21,0x29,7 cm.
Prijs: € 8,00 per deel.
•
Wijn
Enkele jaren tijd geleden werd met succes de ‘Vin de la Tour Saint Boniface’ geïntroduceerd
en met succes. Deze rode Sarment Rouge is een goed houdbare wijn en wordt van harte
aanbevolen. Het assortiment is inmiddels uitgebreid met een witte wijn, de Sarment Blanc, die
ook zeker het proberen waard is.
Prijs: € 6,70 per fles van 70 cl.
•
Balpennen
Ons assortiment omvat pennen die niet alleen goed schrijven, maar ook goed in de hand
liggen. De pen heeft een bescheiden opdruk van de stichting en is beschikbaar in vijf kleuren.
Aan het assortiment is een type toegevoegd met een softtouch. Ideaal voor het intikken van
tekst in uw smartphone en tablet.
Prijs: € 2,00 pen en € 0,25 etui.
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Al deze artikelen zijn tijdens de zomerrondleidingen in de kerk verkrijgbaar, tenzij anders is
vermeld en tevens te bestellen bij groepsrondleidingen en via onze website. Verzending vindt
plaats na ontvangst van de betaling. De vermelde prijzen gelden ook voor 2017.
14. Internet
Hebt u onze website al eens bezocht? U vindt daar recente informatie over de stichting, de
monumentale kerk en de evenementen, die er onder auspiciën van de stichting worden
gehouden. De website wordt regelmatig bijgewerkt.
Surf daarom eens naar: www.stichtingbonifatiustoren.nl
15. Slotwoord
De stichting blijft hoopvol bij het continueren van haar taak haar twee rijksmonumenten voor
de toekomst verantwoord te beheren. Dat het niet kan zonder de steun van donateurs moge
duidelijk zijn. Met name het Titus Brandsma Huis is financieel gezien een blok aan het been,
omdat het wel een monument is maar buiten de onderhoudssubsidie valt. Geprobeerd wordt
in overleg met de parochie hiervoor een functionele oplossing te vinden. Er zijn ideeën genoeg
om onze monumenten meer in het daglicht te plaatsen, maar met een klein bestuur en een
beperkt aantal vrijwilligers is dit niet goed te realiseren. Een oproep in die richting is hier dus
op zijn plaats. Met deze hoop dat daarin verandering komt, wordt dit jaaroverzicht afgesloten.
Leeuwarden, november 2017.

De scheidingsmuur op het Bonifatiusplein voor de renovatie
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Een greep uit onze uitgaven

Kleine kerkgids

Van Vitus tot Titus

De uitgebreide beschrijving

Kerkgids H.H. Bonifatius
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In dit gedeelte vindt u het laatste nieuws over de Sint Bonifatiuskerk.
Ideeën en suggesties
Het bestuur staat open voor ideeën en suggesties, die te maken hebben met bv. het gebruik
van de kerk en het houden van evenementen. Soms ervaart men tijdens vakanties iets bij een
bezoek aan een andere kerk waarvan men denkt dat zoiets ook voor de Sint Bonifatiuskerk
geschikt is. Laat het ons weten of geef uw idee door aan een van onze medewerkers. U kunt
ons ook e-mailen. Ons e-mailadres staat op de binnenkant van de omslag voorin dit
jaarverslag vermeld.
Rondleidingen
Het maken van foto’s in de kerk en in de toren bij rondleidingen en bezichtiging voor
privégebruik is toegestaan; wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Er mag niet
worden geflitst en het gebruik van een statief is niet geoorloofd. Voor commerciële doeleinden
berust het beeldrecht bij de eigenaar van het monument en is toestemming nodig. Kom gerust
eens langs! Voor actuele informatie adviseren wij u onze website te raadplegen.
Concertagenda
Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn al enkele evenementen bekend. We noemen:
17 december Toonkunstkoor Concordia
Verwacht wordt in 2018:
09 februari
Culturele Onderneming
18 maart
Cantatrix
13 oktober
KCZB Korenfestival
10 november Opus
Over de programma’s kan nog niet veel worden gezegd. Hiervoor kan onze website worden
geraadpleegd bij ‘Evenementen’, waar altijd de laatste informatie staat vermeld.
Vrijwilligers
Hoe zou ons land functioneren als er geen vrijwilligers zijn? Ook onze stichting draait op
vrijwilligers. Kleine klussen, toezicht bij evenementen, podiumopbouw en afbraak,
archiefbeheer, rondleidingen en meer van dit soort bezigheden kunnen alleen met de hulp van
vrijwilligers worden uitgevoerd. Ondanks het feit dat er enkele vrijwilligers bij zijn gekomen,
kunnen we best wat meer hulp gebruiken. Meldt u daarom aan. Er is altijd wel een passende
taak voor u te vinden. Bovendien zijn onze vrijwilligers tijdens hun werk verzekerd.
U kunt hiervoor aanmelden via onze website. Al vast bedankt.
Nieuwe boeken
Het stichtingsbestuur heeft naar aanleiding van een geslaagde rondleiding langs de
gebrandschilderde ramen in 2011 besloten hierover een boekje uit te geven. Al de 34
gebrandschilderde ramen van de Sint Bonifatiuskerk zullen worden beschreven en we hopen
dat in 2018 te laten verschijnen. Dat geldt ook voor het boekje over de 19de eeuwse
glassierkunst verschijnen met als titel “De 19de eeuwse glassierkunst van Nicolas uit
Roermond”. Dit boekje bevat de tekst van een lezing van mevrouw Dr. S. van Ruyven-Zeman
die zij indertijd gaf ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze stichting. Het belicht het
werk van glazenier A.H.J. Nicolas die veel ramen in de Sint Bonifatiuskerk heeft gemaakt.
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Tenslotte zal er ook in 2018 een tweede druk verschijnen van het meer uitgebreide boekje
over de kerk. Hierin worden de kerk en de pastorieën beschreven. De tekst is bijgewerkt en
geactualiseerd en het aantal foto’s is uitgebreid.
Orgelrenovatie
De orgelrenovatie van het grote Adema-orgel kan binnenkort van start gaan nu de
orgelcommissie van de parochie de financiering rond heeft. De richting heeft dit project
ondersteund met een financiële bijdrage van € 3.000.
Klokje vieringtoren
Eerdere oproepen om er achter te komen waar het in 1943 door de Duitse bezetter gestolen
klokje in de vieringtoren van de kerk is gebleven, hebben niets opgeleverd. De stichting staakt
nu haar zoektocht.
Klankbord preekstoel
Hetzelfde geldt ook voor het klankbord van de monumentale preekstoel uit de vroegere statie
van de Jezuïeten aan de Vleeschmarkt, die nu al jaren in onze kerk staat. Waar dit klankbord
is gebleven is een raadsel. Onze zoektocht is daarom gestaakt.

De kerk tijdens het concert van Opus 8 op 16 april 2016

De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden
Een neogotisch monument om eens naar binnen te gaan voor een bezichtiging of
om tot rust te komen
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