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BREUKELEN EN BONIFATIUS
In 2020 is het 1300 jaar dat Bonifatius in Breukelen kwam en er met succes een christelijke geloofsgemeenschap
vestigde. Hij liet er ook de Petruskerk bouwen. In 720. Het jaar 2020 is voor Breukelen een belangrijk gedenkjaar.
Het maakt iets duidelijk van de rijke geschiedenis van deze stad aan de Utrechtse Vecht.
Programma 1300-jaar-Bonifatius-Breukelen
Is in voorbereiding en komt op de agenda
( www.stucom.nl/bonifatius/001.pdf )
Op www.pieterskerk.info staat medio 2018 te lezen:
"Bonifatius verkondigde omstreeks 720 het
christelijke geloof in Attingahem aan de Vecht (=
Breukelen). Een daar aanwezige Friese godentempel
(fanum) werd toen vermoedelijk door hem
heringericht en gewijd als christelijk bedehuis. Zoals
Bonifatius ook elders deed, wijdde hij dit godshuis aan
Sint-Pieter (Petrus). Het gebouw stond toen iets meer
naar het westen dan de huidige kerk, waarvan de
toren staat op de plek waar in de Karolingische tijd
het koor moet hebben gelegen.

Bonifatius vertrekt vanuit Engeland naar Europa
Geschiedenis
Bonifatius was trouw aan Petrus en zijn opvolgers. Het
graf van Petrus in Rome betekende veel voor hem.
Niet verwonderlijk dat hij de kerken die hij in
Nederland heeft gebouwd, in Breukelen en in
Woerden, allebei de naam Petrus-kerk gaf.

Het oudste gebouw zal uit hout opgetrokken zijn
geweest. Daarna stonden er achtereenvolgens drie
stenen kerkgebouwen. De oudste delen van het
huidige stenen gebouw (koor en transept) dateren uit
de 15de eeuw en zijn over de fundamenten van de
tweede stenen kerk heen gebouwd."

In het jaar 719 kwam Bonifatius in Utrecht wonen om
vandaaruit langs de waterwegen het Woord van God
te verspreiden. Aan de Vecht lag een kleine
nederzetting: Attingahem, de plaats die later
Breukelen zou heten.

Contact

De uit Breukelen afkomstige historiebeschrijver Dr.
Arie A. Manten schrijft: 'Binnen Nederland hebben
alleen Breukelen en Woerden een kerk waarvan de
stichting teruggaat op Bonifatius. In en rond
Breukelen ontwikkelde Bonifatius zijn
missioneringsstrategie.'
Dr. Arie A. Manten schreef over Bonifatius onder
meer in Tijdschrift Historische Kring Breukelen in
2004: www.stucom.nl/bonifatius/024.pdf
1999: www.stucom.nl/bonifatius/029.pdf
1992: www.stucom.nl/bonifatius/032.pdf
Bonifatiushuis in Breukelen
Meer
www.vensteropdevecht.nl/historie/135.html
Kees Slijkerman, 4 november 2018
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