
Stichting Bonifatiustoren Leeuwarden

Bezoekadres:
Sint Bonifatiuskerk
Bonifatiusplein 21
8921 JT  Leeuwarden.

Openingstijden:
Woensdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Op afspraak kan een rondleiding worden 
verzorgd, ook buiten de openingstijden.

Informatie en boekingen:
Secretariaat Stichting Bonifatiustoren
tel. 058-2668131
e-mail: info@stichtingbonifatiustoren.nl

Stichting Bonifatiustoren

Sint Bonifatiuskerk 
te Leeuwarden

‘de kathedraal van Friesland’

sfeervolle locatie 
voor concerten



Over de Sint Bonifatiuskerk

Deze grote neogotische kerk kwam in de jaren 
1882 - 1884 tot stand naar een ontwerp van 
architect dr. P.J.H. Cuypers uit Roermond. Ze is 
een rijksmonument en met haar bijna 85 meter 
hoge torenspits bepalend voor de skyline van 
Leeuwarden.
De Stichting Bonifatiustoren verhuurt de kerk 
als parochiekerk en de naastgelegen pastorie 
(Titus Brandsma Huis) voor parochie-
activiteiten. Regelmatig is de kerk opengesteld 
voor bezichtiging en menigeen stapt binnen 
voor een bezinningsmoment of het aansteken 
van een kaarsje.
De kerk beschikt over twee monumentale 
orgels, t.w.
- het in 1886 gebouwde Cavaillé-Coll 

koororgel, en
- het in 1899 door de Leeuwarder 

orgelmakers S. en L. Adema gebouwde 
recent gerestaureerde hoofdorgel met 39 
registers.

Over de Stichting Bonifatiustoren

De Stichting Bonifatiustoren is een onafhan-
kelijke monumentenstichting en heeft sinds 
1974 de zorg voor het behoud van de Sint 
Bonifatiuskerk en de bijbehorende pastorie 
(het Titus Brandsma Huis) te Leeuwarden. 

Als eigenaresse stelt de stichting zich als 
voornaamste doel dit monumentale complex als 
cultureel erfgoed te bewaren voor nu en de 
generaties hierna. Voortdurend zijn 
investeringen voor onderhoud en restauratie 
noodzakelijk en worden plannen ontwikkeld om 
onderdelen van het monumentale complex aan 
te passen aan de eisen van de tijd.  
Het neogotische interieur van de kerk biedt een 
bijzondere ambiance en gezien de uitstekende 
akoestiek zijn koren en muziekverenigingen 
voor hun concerten bij de Bonifatiuskerk aan 
het goede adres.

Bent u van plan een concert, uitvoering of 
bijeenkomst te organiseren? 

De Bonifatiuskerk biedt plaats aan ruim 
600 personen.

- Muziek- en/of geluidsinstallaties zijn 
aanwezig.

- Catering.
- Podiumverhoging.
- Toegankelijk voor invaliden.


