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1.
Inleiding
Dit jaarverslag is opgesteld door de secretaris, Dhr. G.P.J. van Steijn.
Informatie voor dit verslag is verkregen van Dhr. A.K. Damstra (Financiën, BRIM-regeling en
verrichte onderhoudswerkzaamheden), Dhr. K. Scholte (Financiën, Balans 2019,
Exploitatierekening 2019 en Begroting 2020 en Dhr. J.M. van Welie (Rondleidingen en
middagopenstellingen)
Hoewel de Bonifatiuskerk zich nog steeds in een grote belangstelling mag verheugen en het
gebouw er in het algemeen beschouwd goed voor staat, moet tegelijkertijd gezegd worden dat
er bij StiBo zorgen zijn over haar financiële situatie. Het kost STIBO meer en meer moeite
voldoende inkomsten te verwerven om daarmee het gebouw te onderhouden. Het aantal
donateurs loopt gestaag terug en bij het organiseren van evenementen ondervinden we
concurrente van andere locaties.
In dit jaarverslag kunt u lezen waarmee STIBO zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden.
Het is tevens een verantwoording aan onze donateurs.
2.
Bestuurszaken
Op 31 december 2019 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. G.P.J. van Steijn
3. K. Scholte

voorzitter
secretaris
penningmeester

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

lid
lid
lid
lid

Adviseurs:
8. Mr. E.M.W. de Lange juridisch
9. Ing. A.K. Damstra
restauraties, publicaties
10. Ing. K.A. Damstra
bouwkundig, websitebeheerder
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.
Het stichtingsbestuur kwam volgens rooster negen maal bij elkaar.
De data waren 08 januari, 12 februari, 12 maart, 09 april, 14 mei, 11 juni, 10 september, 8
oktober en 12 november. Deze bijeenkomsten werden gearchiveerd onder nr. 444 t/m 452.
Punten die aan de orde kwamen, weken niet veel af van de gebruikelijke, namelijk de
financiële positie van de stichting, de organisatie van evenementen en de resterende
onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw.
3.
Overleg parochiebestuur
In 2019 vond overleg plaats over de mogelijke toekomstplannen voor het Titus Brandsma
Huis, te weten de mogelijke terugverkoop ervan aan de parochie. Besluiten hierover werden
nog niet genomen; de gesprekken hadden een verkennend karakter en architect S. Adema
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bereidde ontwerpschetsen en een kostenbegroting voor. Het reguliere overleg met de
parochie over lopende zaken stagneerde hierdoor.
Het overleg tussen STIBO en de parochiële beheercommissie Bonifatiuskerk werd voortgezet.
4.
Instandhouding gebouwen
Op de hoofdtoren is houtrot bij enkele dakkapellen geconstateerd en wel op de 3de omloop. Dit
is in 2019 aangepakt. Hiervoor was een kraan nodig en er moest een steiger worden
aangebracht.
Omdat de lopende BRIM subsidieregeling met een looptijd van 2015 tot en met 2020 niet
geheel is besteed, zullen de resterende werkzaamheden opnieuw worden gepland voor het
laatste jaar.
Daarnaast zijn een aantal werkzaamheden buiten genoemde regeling uitgevoerd. Uit overleg
met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is gebleken, dat deze niet gemelde werkzaamheden niet
achteraf kunnen worden ingevoerd.
Een nieuwe BRIM-planning zal worden samengesteld door Dhr. A.K. Damstra.
5.
Presentatie- en verkooppunt
Een oude credenstafel uit de voormalige St. Johannes de Doperkerk is omgevormd tot een
presentatietafel met verkooppunt. Zo is meer ruimte beschikbaar voor het materiaal. Een
fraaie verlichting, aangebracht onder de glasplaat, laat een deel van de collectie zien. De tafel,
geplaatst in de zuidelijke zijbeuk, kan ook worden gebruikt bij de uitgifte van consumpties.
6.
Financiën
ALGEMEEN
Beleid
De stichting “ Stichting Bonifatiustoren” is opgericht op 21 oktober 1971. De stichting beperkt
zich tot de “Instandhouding van de Bonifatiuskerk/-toren en de belendende voormalige
pastorie”, thans bekend onder de naam Titus Brandsmahuis.
Voor zover het binnen haar financiële mogelijkheden ligt, al dan niet met behulp van
subsidies, zullen ook restauraties worden uitgevoerd. De kerk en de pastorie worden verhuurd
voor de som ad € 2,- aan de Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o. .
Doel stichting
Het doel van de stichting is de instandhouding van de Bonifatiustoren en de Bonifatiuskerk te
Leeuwarden, opdat toren en kerkgebouw voor de gemeenschap van Leeuwarden behouden
blijven als sieraden voor de stad teneinde mede de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van
de stad Leeuwarden als woon-, werk- en koopcentrum te bevorderen en de eventueel
exploitatie van vorenbedoelde toren en kerkgebouw dit in de meest ruime zin.
Het huidige bestuur is volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Mr. T.K. Hoogslag
Dhr. G. van Steijn
Dhr. K. Scholte
Ir. H. de Zeeuw
Ing. J. Post
Dhr. F. Jansen
Mw. T.W. Brinksma
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Bijzonderheden 2019
1.

BRIM regeling

De BRIM regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (Min. Van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
De secretaris van de STIBO heeft in 2014 een Instandhoudingssubsidie aangevraagd voor de
jaren 2015 – 2020 terzake de Hoofdtoren en het Kerkgebouw. (Monumentnummer 24436)
Voornoemde Rijksdienst heeft op 27 augustus 2014 op grond van het Besluit rijksubsidiëring
instandhouding monumenten 2013 een subsidie verleend van € 46.212, waarbij voldaan moet
zijn aan bepaalde verplichtingen, hierna te noemen de BRIM regeling.
Met name moet hierbij gedacht worden of alle uit te voeren restauratiewerkzaamheden wel
subsidiabel zijn.
Een andere voorwaarde is dat het kerkgebouw bestendig moet worden gebruikt.
Op basis van de verstrekte subsidie zal in de periode 2015-2020 tenminste voor een bedrag
ad € 92.424 aan instandhoudingskosten moeten worden besteed.
Door de bevoorschotting van 90% van de subsidie kan jaarlijks automatisch voor een bedrag
ad € 6.935 aan STIBO worden uitbetaald. In 2017 is bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed een dergelijk voorschot aangevraagd en verkregen. Voornoemde Rijksdienst
verstrekte tot op heden een voorschot van € 34.659,-.
In de jaren 2015-2017 is een gering aantal werkzaamheden ( in totaal voor een bedrag ad €
14.120,-) uitgevoerd die onder de zogenaamde “BRIM regeling” vallen. In 2018 werden
restauratiewerkzaamheden uitgevoerd die niet zijn aangemeld als instandhoudingskosten.
Deze betreffen:
De vloer in de toren, die is gerestaureerd voor de bedrag van € 14.279,90,-.
De restauratie van het kruis op de vieringtoren. Hiermee was een bedrag ad €
13.775,77 gemoeid.
Het herstel van de tegelvloer voor het St. Anna Altaar. Kosten € 847,-.
Dakkapellen die in 2015 zijn hersteld. Bouwbedrijf Jurriëns heeft toen vanwege
stormschade ook voornoemde dakkapellen hersteld. Deze werkzaamheden vielen
niet onder de stormschade maar waren regulier onderhoud. Kosten € 3.673,97
Bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is vervolgens een verzoek ingediend om de kosten van de
restauratie van de tegelvloer, het kruis op de vieringtoren, het herstel van de tegelvloer voor
het St. Anna Altaar en het herstel van de dakkapellen onder de huidige BRIM regeling te laten
vallen. STIBO heeft aangegeven dat bij wijze van compensatie een ander project ter grootte
van hetzelfde bedrag dan niet zal worden uitgevoerd in deze periode.
Deze aanvraag, die bij de Rijksdienst geregistreerd staat onder nummer 1043744 is in 2019
toegewezen en heeft een subsidie opgeleverd van € 16.288,-

2.

Verrichte onderhoudswerkzaamheden

Herstel dak en regenafvoer Titus Brandsma Huis.
Ondanks dat we de kosten van onderhoud van het Titus Brandsmahuis beperken tot het
hoognodige, moesten deze werkzaamheden wel worden verricht. Anders hadden de
gebruikers nauwelijks gebruik meer kunnen maken van de aan hen beschikbaar gestelde
ruimten.
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Herstel toiletruimte in de kerk
Daar deze ruimte echt niet meer representatief te noemen was, moest hier echt wat aan
gedaan worden.
Een groot deel van de kosten hieromtrent zijn door een gulle gever betaald.
Herstelwerkzaamheden toren
Ondanks dat we de herstelwerkzaamheden voor de toren liever wat later hadden willen
uitvoeren, gaf onze bouwkundig adviseur aan dat herstel echt noodzakelijk was. De
herstelkosten waren ook aangemeld bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Echter doordat wij in
2018 werkzaamheden, zoals hiervoor genoemd, niet hebben aangemeld bij voornoemde
Rijksdienst, moest een redelijk deel voor eigen rekening worden uitgevoerd. Het gevolg
hiervan is dat er een fors gat in ons vermogen werd geslagen.
Begeleidingskosten Monumentenwacht
De Monumentenwacht wordt steeds betrokken bij die bouwkundige werkzaamheden welke
advies behoeven.
Naast het verplichte lidmaatschap van de Monumentenwacht, waarvan de kosten € 50,00
bedroegen, werden uitgaven gedaan voor het onderhoud en de restauratie. Deze worden in
het hoofdstukje “‘Overige herstelwerkzaamheden” nader omschreven’.
Overige herstelwerkzaamheden
Het vervangen van het toegangsluik naar de eerste omloop van de toren kostte € 1.936,00.
Aan de toren werd uitgebreid restauratiewerk verricht. Hiermee was een bedrag gemoeid van
€ 54.850,45. Deze twee werkzaamheden werden uitgevoerd door onze aannemer Jurriëns
Noord te Groningen, zelfstandig onderdeel van Friso in Sneek. Ook moest de
bliksembeveiligingsinstallatie worden geïnspecteerd door Hankel te Wommels. Hiervan
bedroegen de kosten € 127,05. Het totaal bedrag voor genoemde onderdelen kwam zo op €
56.786,45. Al de genoemde bedragen zijn inclusief btw. De werkzaamheden kunnen worden
ondergebracht in de Brim subsidieregeling voor de periode 2015 tot en met 2020, waarvoor
een subsidie geldt van 50%. Wel is het zo, dat door de totale kosten de te besteden
budgettaire ruimte is overschreden en er geen werkzaamheden meer kunnen worden
uitgevoerd in 2020, het laatste jaar van de subsidieregeling. Geprobeerd zal worden voor de
periode 2021 tot en met 2026 weer een aanvraag in te dienen.
In 2019 werden in de toren noodzakelijke onderhouds- en restauratiewerkzaamheden
uitgevoerd. Op de klokkenzolder bevindt zich een toegangsluik, waar men buiten op de eerste
omloop kan komen. Hiervan wordt ’s zomers bij de openstelling van de toren gebruik gemaakt
en tevens vaak bij rondleidingen van scholen. Dit luik verkeerde na 29 jaar in een zodanige
slechte staat, dat vervanging nodig was. Het nieuwe luik hoeft niet meer te worden weg getild,
maar kan nu eenvoudig worden open gedraaid.
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Toegangsluik gesloten

Toegangsluik deels geopend

Uit inspecties door de Monumentenwacht Fryslân was gebleken dat verschillende dakkapellen
op de tweede en de derde omloop van de toren ernstige houtrot vertoonden. Dit is hersteld
door het aanbrengen van nieuwe houten delen. Op de eerste omloop zijn, daar waar nodig,
beschadigde zandstenen gedeelten van montanten vervangen.
De bliksembeveiliging-installatie moet verplicht periodiek worden gecontroleerd en dat
gebeurde eveneens in 2019.

Houtrot in een dakkapel

Beschadigde montant
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De parochie nam in 2019 de vervanging van de vlaggenmast op de derde omloop in de toren
voor haar rekening. De oude lichtmetalen mast vertoonde tekenen van corrosie en de nieuwe
mast, eveneens bestaande uit twee delen, is eenvoudiger naar buiten te schuiven.
3.

Inkomsten STIBO

De inkomsten voor het jaar 2019 waren € 20.000,- lager dan in 2018. De redenen hieromtrent
zijn genoegzaam bekend: minder donaties en een lagere opbrengst aan evenementen.
Dit betekent dat we meer aandacht moeten schenken aan deze problematiek.
Er zullen meer inkomsten gegenereerd moeten worden, anders zijn we niet meer in staat om
aan onze “instandhoudingverplichting” te kunnen voldoen.
De inkomsten van de donateurs zijn nagenoeg gelijk aan die van 2018. (228 personen)

De jaarrekening van 2018 is tijdens de bestuursvergadering van 11 juni 2019 goedgekeurd.

Activa

31-12-2019

31-12-2018

Grond/gebouwen

1

1

Inventaris

1

1

Liquide middelen
ING

15.770

58.297

Rabo

2.245

17.717

11.000

15.000

328

707

Rabo (spaarrek.)
Kas

29.343

29.343

91.721

2.011

225

Vorderingen
Debiteuren
Transitoria
BRIM subsidie 2015/2017(gerealiseerd)
BRIM subsidie 2018 (gerealiseerd-Herstel
dakkapel/ -Vloer toren/- Torenkruis/-vloer St. Anna
Altaar)

9.809

2.961

16.288

25

BRIM subsidie 2019 (gerealiseerd herstel toren )
BRIM subsidie 2019(gerealiseerd)

4.074
20.115

2.749

46.212

9.809

BRIM subs. 2019 In totaal
46.212 waarvan gerealiseerd
Restauratiefonds voorschot

-34.659

Totaal

11.553
42.909

6

-27.728

-17.919
74.027

Jaarverslag 2019

Passiva

31-12-2019

Stichting kapitaal
Alg. Reserve
Expl. tekort/overschot 31-12-2019

31-12-2018

45

45

37.616

29.447

-31.661

5.375

Vrijval uit voorziening

36.403

Eigen vermogen

42.403

2.749
42.403

37.616

Voorziening/Onderh. Gebouwen

37.616

36.403

Vooruitbetaalde huur

6

Crediteuren

8

500

Totaal generaal

42.909

74.027

4.Toelichting resultatenrekening

Baten

31-12-2019

Concerten

3.213

3.828

471

325

Bezichtigingen

31-12-2018

Donateurs

3.646

3.757

Giften

1.454

19.555

Verkopen art./koffie

1.436

2.680

2

2

Kerkhuur TB Parochie
7

Jaarverslag 2019
Recht van overpad

227

225

10.449
BRIM subsidie 2018 (gerealiseerd-Herstel
dakkapel/ -Vloer toren/- Torenkruis/-vloer St. Anna
Altaar)

16.288
26.737

26.737

30.371

Lasten
Algemene kosten
Bankkosten
Verzekeringen
Beheer
Boekje ramen

-316

-307

-8.128

-7.485

-738

-579

-2.666

Afscheid bestuursleden

-1.252
-11.848

-11.848

-9.623

-9.623

Kosten Kerk/Toren
(Herstel toiletten) Lampen/energie

-2.325

Titus Brandsmahuis
Kosten herstel dak

-6.718

Kosten herstel toren (BRIM)

-1.752

-56.786

Kosten herstel kerk rep. goten

-836

-847

kosten toren

-10.025

Kerk Brim (o.a. Rechter gevel + Onderhoud)

-5.498

Instandhoudingssubsidie

20.115

Kosten totaal

-37.507

2.749
-37.507

-2.749

-2.749
-24.996

Resultaat totaal

-31.661
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7.
Legateren, schenken en doneren
Veel instellingen worden verrast door een legaat of een schenking. Ook wij zouden dit graag
willen.
De stichting is blij met elke gift, zowel grote als kleinen. Dit kan ook in de vorm van een legaat
of een schenking. Misschien hebt u daaraan wel eens aan 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’’.

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.
De stichting is per 1 december 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en is
geregistreerd onder nummer 37473335.

8.
Rondleidingen
•
Van 8 januari t/m 28 maart 2019 waren de kerk en toren op woensdag- en
zaterdagmiddag van 14.00- 16.00 uur opengesteld voor bezichtiging en vanaf 3 april was dat
op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00 t/m 16.00 uur.
Het totaal aantal bezoekers in 2019 was 12.163 personen, met als topdagen 26 december
(2e kerstdag) met 300 bezoekers, 3 augustus met 256 bezoekers en 14 september (open
monumentendag) met 241 gasten.
Naast de bezoeken door toeristen worden er ook veel rondleidingen verzorgd door vrijwilligers
van de parochie en de stichting zoals bijvoorbeeld aan scholen en groepen.
Leerlingen van scholen worden rondgeleid in de kerk en de toren meestal in het kader van
godsdienstige of culturele vorming. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend bij het
secretariaat van de stichting.
Tijdens deze rondleidingen en bezoeken werden boekjes, kaarten, kaarsen e.d. verkocht met
een totale waarde van € 570,--

9.
Evenementen
In dit jaar vonden er een aantal mooie evenementen plaats in de kerk.
Een overzicht:
9
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• Op 16 juni 2019 gaf het Lake Forest Handbell Choir USA een weergaloos concert.
Hoewel de belangstelling wat tegenviel met 150 bezoekers, konden deze genieten van een
geslaagd optreden.
• Op 11 september 2019 hield de R.K. onderwijskoepel Bisschop Möller Stichting in het
kader van de start van het schooljaar een bijeenkomst in de kerk. Er waren ongeveer 200
leerkrachten aanwezig.
• Op 14 september was het open monumentendag. De kerk werd bezocht door 241
bezoekers.
• Op 22 september kwam de Nederlandse Bach Academie met een vredesconcert naar de
kerk. De kerk was met 400 bezoekers zo goed als vol.
• Op 9 november verzorgde het projectkoor Opus haar uitvoering in de kerk.
Er werd een kleurrijke en meeslepende compositie opgevoerd door een gemengd koor, groot
orkest en solisten onder leiding van artistiek leider en dirigent Arnaud van Oosterbaan.
Bij dit optreden waren ongeveer 400 bezoekers.
• Op 22, 23 en 24 november werd Explore the North in Leeuwarden gehouden. Er werden
gedurende drie dagen verschillende concerten gegeven met totaal 1500 bezoekers.
- Op vrijdag 22 november een 75 minuten durend concert van het Kamerorkest van het
Noorden en Guus Kuyer met Genesis a new beginning.
- Op zaterdag 23 november werden drie concerten gegeven van telkens een uur:
AVA, Koenraad Tinel en Oleg Lysenko met Rode Ruiterij, Remy van Kesteren.
- Op zondag 24 november waren er twee concerten van een uur:
Hama Rani en Peter Broderick
De conclusie is, dat het voor de stichting een goed evenementenjaar was.
Informatie over de gebruiksmogelijkheden van de kerk en de kosten daarvan kan contact
worden opgenomen met het secretariaat van de stichting.
10.
Donateurenbestand
Het donateurenbestand van de stichting nam in de afgelopen jaren door overlijden, bedanken
en na opschonen geleidelijk af. Ook dit jaar was er een kleine afname. Op 31 december 2018
waren 228 personen en instellingen als donateur ingeschreven. Wij vragen onze donateurs
daarom anderen op het bestaan en het werk van onze stichting te attenderen.
11.
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’
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.
•
‘De heilige Bonifatius’
P. Verheijen.
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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.
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 golden ook voor 2018.
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12.
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

13.
Slotwoord
Als we terugblikken op dit verslagjaar kan de conclusie zijn, dat de stichting al gedurende 46
jaar het monumentale Bonifatiuscomplex met succes in stand houdt. De erkenning van het
geheel als neogotisch topmonument is inmiddels een feit. Dat wil overigens niet zeggen dat
het een eenvoudige taak is. De huidige tijd kenmerkt zich door afnemende financiële
ondersteuning door het Rijk en een verminderde bereidheid van burgers om zich in hun vrije
tijd in te zetten voor vrijwilligerswerk. Alom hoort men: ‘We hebben het zo druk’. Onze
vrijwilligers roepen dat gelukkig niet, maar zetten zich met verve zich in. Dat prijst ons gelukkig
en we hopen dat het aanstekelijk werkt. Mogen wij u als donateur ook besmetten?
Leeuwarden, maart 2020.
Een greep uit onze bestaande uitgaven

Kleine kerkgids

Van Vitus tot Titus
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Kerkgids H.H. Bonifatius

Beschrijving van de kerk 2de druk

Beschrijving van de ramen
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De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden
Een neogotisch monument om eens naar binnen te gaan voor een bezichtiging of
voor een moment van bezinning
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