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Wanneer Wat 
2022 26-27 mei: Bonifatius-cup, internationaal jeugdvoetbaltornooi in Dokkum met deelname van twee 

teams van CDW uit Wijk bij Duurstede, waar Bonifatius aan land ging; en andere Bonifatiussteden: 
Crediton, waar hij werd geboren; Dokkum, waar hij werd vermoord; Fulda, waar hij ligt begraven. 
Zie deze video van het voetbaltoernooi en alle activiteiten rond het toernooi.  
Op vrijdag 13 mei 2022 in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede: Het Friese theatercollectief 
Illustere Figuren speelt - geïnspireerd door Bonifatius - de voorstelling ‘De Weldoener’  
De première in Friesland: 6 mei in Huizum. Lees er hier meer over. 
Bonifatius keert terug naar Wijk, in AD Utrechts Nieuwsblad van 26-4-2022.  
Klik hier voor de website van Illustere Figuren 
16 februari 2022 op NPO: Het verhaal van Nederland op woensdag 16 feb Afl. 3 - Friezen en 
Franken met Bonifatius in de hoofdrol, en enkele beelden van Dorestad en Wijk bij Duurstede. 
 

2021 

 
Op Bonifatiusjaar – Vrienden van de Pieterskerk is het programma in Breukelen te vinden met 
onder meer het werk aan een Bonifatiusgevelsteen van Serge van Druten en een 
pelgrimagewandeling tussen Breukelen en Woerden. Info 
 

2020 De viering van 1300 jaar christelijke kerkgemeenschap - door Bonifatius gesticht - in Breukelen en 
Woerden bleef in 2020 door het coronavirus beperkt. Veel programmaonderdelen zijn uitgesteld, 
maar de Bonifatiustentoonstelling in Museum Woerden ging door, met 10 textielkunstenaars die 
zich lieten inspireren door de reizen van Bonifatius en twee radio-interviews op de Woerdense 
radio, over Bonifatius zelf en over de tentoonstelling. Zie ook Bonifatiusnieuws nr. 6. 
 

7 nov 2019 
 

In Utrecht: Symposium in het Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61) met dr. Rob Meens over Bonifatius 
als radicale hervormer en dr. Joep van Gennip die lijnen trekt naar de kerkgeschiedenis na 
Bonifatius en Willibrord met aandacht voor hun navolgers en voor de wisselende waardering.  
De PowerPoint van Rob Meens is hier te downloaden en staat beschreven in Bonifatiusnieuws 3.  
Meer over dit symposium. 
 

13 okt 2019 
 

Oecumenische schoolkerkdienst voor de groepen 1, 2 en 3 in het teken van Bonifatius. 
10.00 uur in de Grote Kerk op de Markt te Wijk bij Duurstede. Zie Bonifatiusnieuws 2. 
 

6 okt 2019 Oecumenische schoolkerkdienst voor de groepen 3, 4 en 5 in het teken van Bonifatius.  
in de katholieke kerk, Klooster Leuterstraat 35 te Wijk bij Duurstede. Zie Bonifatiusnieuws 2. 
 

14 sep 2019 Workshop Gregoriaans zingen als Bonifatius o.l.v. Ronald de Haan in de katholieke kerk te Wijk bij 
Duurstede. Meer en Bonifatiusnieuws 2. 
 

7 sep 2019 Kon Bonifatius zingen? Wat zong hij dan? Bonifatiuslezing 16.00-17.00 uur in de Grote Kerk te Wijk 
bij Duurstede. Spreker: Dr. Anton Vernooij, emeritus Hoogleraar Liturgische Muziek aan de 
Universiteit van Tilburg. Verslag en foto in RD     Tekst lezing 
 

30-31 mei 
2019 
 
 
 
 
 

Bonifatius Cup in Dokkum met deelname vanuit de gemeente Wijk bij 
Duurstede en andere Bonifatius steden Fulda, Crediton en Woerden. Meer 
 

2019 Events omdat het (a.) 1300 jaar geleden is dat Bonifatius in Rome - op 15 mei 719 - van paus 

http://www.stucom.nl/bonifatius
http://www.stucom.nl/bonifatius
https://youtu.be/KCukS3NZz-0
https://www.stucom.nl/bonifatius/046-09.pdf
https://www.ad.nl/utrecht/theatercollectief-brengt-met-voorstelling-de-weldoener-bonifatius-even-terug-in-wijk-en-utrecht~a3c2a225
https://illusterefiguren.nl/shows/de-weldoener/
https://www.npostart.nl/het-verhaal-van-nederland/16-02-2022/VPWON_1311384
https://www.npostart.nl/het-verhaal-van-nederland/16-02-2022/VPWON_1311384
https://vriendenvandepieterskerk.nl/bonifatiusjaar/
https://vriendenvandepieterskerk.nl/bonifatiusjaar/
https://sokw.nl/node/194
https://sokw.nl/index.php/node/206
https://www.stucom.nl/bonifatius/041.pdf
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/willibrordussymposium-2019?fbclid=IwAR3-ncNkYLsfV68Iqmdt4F6REc0CVaxitScJHJ4ZA-aX9mqaBJHlJJC64C0
https://johannesdedoper.net/zingen-als-bonifatius-2/
https://www.e-pages.dk/reformatorisch/1667/article/966889/3/2/render/?token=6c3543c993cbdf7d2e0de5af0aad1935
http://www.stucom.nl/bonifatius/040.pdf
https://www.facebook.com/bonifatiuscupdokkum/


         Bonifatius AGENDA                                                                                           HOME 

www.stucom.nl/bonifatius 001 2 

Gregorius II de naam Bonifatius kreeg en de zending om 'het vuur van de verlossing' te brengen 
'aan alle volken die nog gevangen zijn door de banden van ongeloof', hij (b.) weer in Dorestad 
kwam, over de Rijn, om zich (c.) voor langere tijd in Utrecht te vestigen en missiewerk te doen in 
Breukelen, Woerden en Velsen. Naast bisschop Willibrord. 
 

 Aankondigingen, interviews, publicaties en uitzendingen in chronologische volgorde:  
www.kcv-net.nl/meer/a/archief/bij-a-nrs/meer-publicaties-over-bonifatius-dorestad  

 
Verslagen uit 2016-2018 op de volgende pagina's 
 

  

http://www.stucom.nl/bonifatius
http://www.stucom.nl/bonifatius
http://www.kcv-net.nl/meer/a/archief/bij-a-nrs/meer-publicaties-over-bonifatius-dorestad
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2018 

 
De niet-historische film REDBAD in de Nederlandse bioscopen, met Dorestad, Bonifatius, de Friese 
koning Radbod (Fries: Redbad) als historische kapstokken. Meer 
 

8 jan 2017 Werd de expositie Bonifatius in Dorestad, 716-2016 in Museum Dorestad gesloten. 

 
4 okt 2016 Dagprogramma van het Nederlands Dagblad met een inleiding over Bonifatius in het kasteel, een 

bezoek aan Museum Dorestad, een rondleiding door Wijk bij Duurstede en meer. 
 
 

29 sep 2016 Om 20.00 uur in de Open Hof te Wijk bij Duurstede spraken de predikanten Rebecca Onderstal en 
Piet L. de Jong over 'Bonifatius en de rol van de vrouw bij de opbouw van de kerk in de 
middeleeuwen', met gesprek over de tegenwoordige behoefte aan kloosters over de rol van de 
vrouwen in de kerk. 
 

15 sep 2016 RTV Utrecht had ieder uur een uitzending van 15 minuten met Maarten van Rossem over 
Bonifatius in Utrecht en Wijk bij Duurstede. 
 

10 sep 2016 In de r.-k.-kerk te Wijk bij Duurstede een workshop Gregoriaans zingen als Bonifatius. 
Voorbeschouwing, aankondiging, verslag. 
 

9 jul 2016 Een dag in het klooster als Bonifatius. Vertrek om 9:00 uur vanuit Wijk bij Duurstede naar de 
benedictijner abdij bij Doetinchem. 19:00 uur weer terug in Wijk bij Duurstede, zie ook: 
Kloosterdag 
 

1, 2, 8 en 9 jul 
2016 

Groepswandelingen over het traject Wijk bij Duurstede–Utrecht dat Bonifatius in 716 aflegde, 
georganiseerd door het Nederlands Dagblad afdeling wandeltochten. Verslag. 
 

28 jun 2016 Een dagprogramma van het Nederlands Dagblad met inleiding in kasteel Duurstede, bezoek aan de 
expositie en rondleiding door de stad. Verslag. 
 

23 jun 2016 Wat dacht Bonifatius toen bij hier kwam?  
Een avond over met speciaal aandacht voor de Bijbelteksten die Bonifatius citeerde. In de Open 
Hof te Wijk bij Duurstede m.m.v. sprekers ds. Piet de Jong en Kees Slijkerman. Zie ook: Hervormde 
Gemeente. 
 

18 juni 2016 Expositie geopend  
Van 18 juni 2016 tot en met 8 januari 2017 was er in Museum Dorestad de expositie Bonifatius in 
Dorestad, 716-2016. Museum Dorestad de opening werd verricht door ds.P.L. de Jong. Verslag 
Impressie van de expositie. 3000 mensen hebben deze expositie bezocht. 

http://www.stucom.nl/bonifatius
http://www.stucom.nl/bonifatius
http://www.stucom.nl/bonifatius/026.pdf
http://www.museumdorestad.nl/
https://www.nd.nl/bonifatius
http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/van-rossem-vertelt/20160915-0702/
http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/van-rossem-vertelt/20160915-0702/
http://wijksnieuws.nl/lokaal/workshop-gregoriaans-zingen-159578
http://www.johannesdedoper.net/workshop-gregoriaans-zingen/
http://wijksnieuws.nl/lokaal/gregoriaans-zingen-164321
http://www.johannesdedoper.net/kloosterdag-als-bonifatius/
https://www.nd.nl/activiteiten/wandelingen/foto-s-wandelingen-in-de-kromme-rijnstreek.1568256.lynkx
http://wijksnieuws.nl/lokaal/walk-bonifatius-139279
https://www.nd.nl/bonifatius
http://wijksnieuws.nl/lokaal/dagje-bonifatius-139278
http://www.stucom.nl/document/0405.pdf
https://hervormdwijkbijduurstede.nl/bonifatius/
https://hervormdwijkbijduurstede.nl/bonifatius/
http://www.museumdorestad.nl/
http://wijksnieuws.nl/lokaal/botsplinter-van-bonifatius-135963
http://wijksnieuws.nl/lokaal/beleef-bonifatius-136908
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5 juni 2016 In de kerken (sterfdag Bonifatius): Om 9.30 uur was er een Bonifatiusviering in de r.-k. kerk te Wijk 
bij Duurstede. Gelijktijdig werd in de Grote Kerk in de reguliere kerkdienst aandacht besteed aan 
Bonifatius. Verslag.  
 

28 mei 2016 Herdenking van de aankomst van Bonifatius in Dorestad in 716 
Kopers van het boek Bonifatius in Dorestad dat 28 mei uitkwam, konden vanaf 14.30 uur hun 
exemplaar laten signeren in de Grote Kerk aan de Markt. Daar begon om 15.00 uur de herdenking 
met een afwisselend programma van sprekers en muziek. Burgemeester T.R. Poppens van Wijk bij 
Duurstede, dr. A.J. Plaisier (algemeen-secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland), mgr. 
Th.C.M. Hoogenboom (hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht) en ds. P.L. de Jong gaven een 
korte inleiding. Om 16.00 uur werd een monument in de buitenmuur van de Grote Kerk onthuld. In 
aanwezigheid van de commissaris van de koning van de provincie Utrecht, de burgemeester van 
Fulda, wethouders uit Dokkum en een groot aantal gasten en belangstellenden. Al deze bijzondere 
gasten hadden vooraf een lunchontmoeting met elkaar in theater Calypso, aangeboden door het 
gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede. De burgemeester van het Duitse Fulda, waar Bonifatius 
ligt begraven hield daarbij een toespraak, evenals gastheer burgemeester Poppens van Wijk bij 
Duurstede. 
 
 

21 apr 2016 Bonifatius jaar geopend in de Bonifatiusstraat 
In het voorjaar van 2016 werd een begin gemaakt met het vervangen van straatnaamborden in 
woonwijk De Heul. De nieuwe straatnaamborden krijgen een onderschrift dat verwijst naar 
Dorestad. Het eerste straatnaambord in deze rij was aan het begin van de Bonifatius straat. 21 
april 2016 om 12.00 uur onthulde wethouder Hans Marchal het nieuwe straatnaambord met 
informatie over Bonifatius. Daarmee opende hij het Bonifatius-Dorestad-1300-jaar. Verslag. 
 

2016 Aankondigingen, interviews, publicaties en uitzendingen in 
chronologische volgorde:  
www.kcv-net.nl/meer/a/archief/bij-a-nrs/meer-publicaties-over-
bonifatius-dorestad  

 

 

http://www.stucom.nl/bonifatius
http://www.stucom.nl/bonifatius
http://wijksnieuws.nl/lokaal/wat-kom-je-hier-doen-bonifatius-132500
http://wijksnieuws.nl/lokaal/bonifatiusjaar-start-bonifatiusstraat-117771
http://www.kcv-net.nl/meer/a/archief/bij-a-nrs/meer-publicaties-over-bonifatius-dorestad
http://www.kcv-net.nl/meer/a/archief/bij-a-nrs/meer-publicaties-over-bonifatius-dorestad

