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Zondag 12 juni
’s Ochtends Vieringen 
Vieringen in Dokkumer kerken, oa. met reacties op de 
bisschoppelijke brief ‘Moedig en opmerkzaam’ van 
mgr. Gerard de Korte

10.00  Processie
Processie van de RK Bonifatiuskerk naar de 
Bonifatiuskapel

v.a.10.30 Oecumenische ontmoeting 
Voor kerkgangers en geïnteresseerden in de 
Bonifatiuskapel met lunch en gastoptreden van blazers 
uit de Duitse Bonifatiusstad Fulda. Toegang: vrij

13.30  Eucharistie  
Eucharistieviering met Mgr. Gerard de Korte, bisschop 
van ’s Hertogenbosch

Na de viering is er gelegenheid voor aanwezigen om 
afscheid te nemen van Mgr. De Korte als oud-bisschop 
van het bisdom Groningen-Leeuwarden

Bonifatiusdagen 2016

10-11-12 juni
Dokkum

Moedig en 
opmerkzaam 
 

De Bonifatiusdagen worden georganiseerd door het 
bisdom Groningen-Leeuwarden, de Protestantse ge-
meente Dokkum-Aalsum-Wetsens, de Verenigde Chris-
telijke Gemeente (Doopsgezinden en Remonstranten) 
te Dokkum, de Christelijk Gereformeerde Kerk van 
Dokkum en de Rooms-katholieke parochie van de H. 
Martinus en HH. Bonifatius en Gezellen van Dokkum.



Beste mensen,

Al jarenlang wordt rond de sterfdag van de 
H. Bonifatius in Dokkum de Bonifatiusdag 
georganiseerd. Dat was tot nu toe een vooral 
katholieke gedachtenis van de H. Bonifatius, 
patroonheilige van het bisdom Groningen-
Leeuwarden, die in 754 als martelaar bij Dokkum 
werd vermoord. 

Het was al langer de wens van de organisatie 
om deze ontmoetingsdag een meer oecumenisch 
karakter te geven en de activiteiten over meerdere 
dagen te spreiden. Ik ben bijzonder verheugd dat de 
andere kerken in Dokkum nu deze Bonifatiusdagen 
meedragen. Bonifatius behoort immers tot onze 
gezamenlijke christelijke traditie.

Moedig en opmerkzaam is het thema van de 
Bonifatiusdagen. Het thema verwijst naar moedige 
personen uit onze gezamenlijke geschiedenis 
die in het voetspoor van Bonifatius opkwamen 
voor christelijke waarden als waarachtigheid en 
gerechtigheid. Waarden die vandaag de dag actueler 
zijn dan ooit.

Van harte hoop ik u te ontmoeten op de 
Bonifatiusdagen in Dokkum

Mgr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch 
en oud-bisschop van Groningen-Leeuwarden

Programma vrijdag 10 juni

19.00   Oecumenische Vesper
Start Bonifatiusdagen in de PKN Grote Kerk (Markt 2) 
met voorgangers van de Dokkumer kerken 

20.00   Theatervoorstelling  
  Franciscus van Assisisi 
‘Francesco, het verhaal van een middeleeuwer’ door 
Peter Vermaat in de RK Bonifatiuskerk (Koningstraat 
26). Toegang € 3,00

Programma Zaterdag 11 juni

12.30 & 14.00  In Verwondering:  scènes uit 
  het leven van Jezus 
Expositie met verteller en muziek over negen kunst-
werken van schilder Jan Kooistra uit Dokkum m.m.v. 
gospelkoor Joy for People. In: Christelijk Gereformeerde 
Kerk (Stationsweg 39)

14.00   Joseph W.B.Cohen: pacifist, 
  predikant, verzetsstrijder 
Lezing en expositie in de PKN Grote Kerk over ds. 
Cohen, een Dokkumer dominee omgekomen in Dachau 
(1942)

15.30    Laudato Si: een ecologische
  oproep aan NO Fryslân 
Lezingen en publieksactie in de RK Bonifatiuskerk 
over de ‘groene’ encycliek van Paus Franciscus m.m.v.  
Marjolein Tiemens van de Driebergse Sint Maartenpa-
rochie en bioloog/plantenveredelaar (over Laudato Si),  
‘bijenprofessor‘ Romée van der Zee (over bijensterfte 
en biodiversiteit in Fryslân) en Botanische Tuin De 
Kruidhof van Buitenpost    

12.00 - 17.00 St. Vitus pelgrimage  
  Aalzum - Wetzens
Pelgrimswandeling tussen exposities in de dorps-
kerken van Aalzum (‘moedige’ heiligenbeelden) en 
Wetzens (‘opmerkzame’ quilts)

17.00 - 19.00 Pelgrimsmaaltijd 
Italiaans buffet met streekproducten in de IJsherberg 
(Harddraversdijk 1).  € 13,00 pp. Opgave: 
info@de-ijsherberg.nl. 0519 – 229500

19.00     Gedachtenistocht 
Van IJsherberg naar Bonifatiuskapel: bezinningstocht 
langs kerkhistorische plaatsen en monumenten

20.00  Ontvangst met koffie in de  
  Bonifatiuskapel

20.30  Moedig en opmerkzaam
Muzikaal inspiratietheater in de Bonifatiuskapel over 
Dokkumer kerkhistorische namen - van Bonifatius tot 
Titus Brandsma - met eigentijdse toepassing van de 
Latijnse Mis liturgie m.m.v. Sjoek Nutma (dirigent/ar-
rangeur) en Dokkumer koren. Toegang € 5,00   


