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Agenda
2020 Viering van 1300 jaar christelijke kerkgemeenschap - door Bonifatius gesticht - in Breukelen en
Woerden.
2019 Events omdat het (a.) 1300 jaar geleden is dat Bonifatius in Rome - op 15 mei 719 - van paus
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.
2018-2019 Museum Dorestad opent haar nieuwe locatie in het oude stadhuis op de Markt. Bonifatius krijgt
in het museum een permanent plekje.
2018 De film REDBAD, 754 na Christus verwacht in de Nederlandse bioscopen. Daarin zijn Dorestad,
Bonifatius de Friese koning Radbod de historische kapstokken. 'De film is een historisch epos over de
kerstening, de sagen en oude legenden van Redbad,' staat te lezen op www.redbaddefilm.nl. Regisseur is
Roel Reiné, bekend van zijn film Michiel de Ruyter. Egbert-Jan Weeber is Bonifatius. De film REDBAD, 754
na Christus zal bij kijkers de vraag naar betrouwbare historische informatie over Bonifatius en Dorestad
aanwakkeren. Voor hen willen www.stucom.nl/bonifatius en www.dorestadonthuld.nl beschikbaar zijn als
informatiebronnen.
8 januari 2017 werd de expositie Bonifatius in Dorestad, 716-2016 in Museum Dorestad gesloten.

15 december om 20.00 uur werd het Bonifatius-Dorestad-1300-jaar afgesloten met twee lezingen in
het Wapen van Werkhoven, Herenstraat 31 in Werkhoven, georganiseerd door de Historische kring Tussen
Rijn en Lek. Kees Slijkerman vertelde over De monnik die in 716 naar Dorestad voer en dominee Piet de
Jong over Bonifatius en de kerstening van Europa. Aankondiging.
4 oktober een 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 september 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.
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15 september had RTV Utrecht ieder uur een uitzending van 15 minuten met Maarten van Rossem over
Bonifatius in Utrecht en Wijk bij Duurstede.
10 september in de r.-k.-kerk te Wijk bij Duurstede een workshop Gregoriaans zingen als Bonifatius.
Voorbeschouwing, aankondiging, verslag.
9 juli 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 juli groepswandelingen over het traject Wijk bij Duurstede–Utrecht dat Bonifatius in 716
aflegde, georganiseerd door het Nederlands Dagblad afdeling wandeltochten. Verslag.

28 juni een dagprogramma van het Nederlands Dagblad met inleiding in kasteel Duurstede, bezoek aan de
expositie en rondleiding door de stad. Verslag.
23 juni 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 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.
5 juni (sterfdag Bonifatius) in de kerken. 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 april 2016 Bonifatius jaar geopend in de Bonifatiusstraat
In het voorjaar van 2016 werd een begin gemaakt met het vervangen van straatnaamborden in woonwijk
www.stucom.nl/bonifatius
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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.

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