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Toekomstplan Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum
Inleiding

De Bonifatiukerk is de kerk van de Rooms-Katholieke parochie van de H. Martinus
en HH Bonifatius en Gezellen in Dokkum
Deze parochie is de in oppervlak grootste parochie van Nederland en bestrijkt het
gebied van Ferwerd tot Grijpskerk en van Paesens tot Veenwouden Het is een
diaspora parochie met ongeveer 800 ingeschreven parochianen.
De kerk wordt ongeveer 60 keer per jaar gebruikt voor diensten ( zondagse
vieringen, begrafenissen en huwelijks vieringen).
Dokkum is de meest noordelijke gelegen stad van Nederland en een van de
Friesche elfsteden. Volgens de Consumentenbond behoort de stad tot mooiste 25
steden van Nederland.
De stad is bekend van Keerpunt Dokkum en van Bonifatius die hier in 754
vermoord is.
Ook heden ten dagen speelt Bonifatius een belangrijke rol. De Bonifatiuskapel en
de Bonifatiuskerk zijn van mei tot en met september open. In dit seizoen komen
bedevaartgangers, cultuurtoeristen en andere bezoekers naar deze locaties. Met
20.000 bezoekers is het de grootste trekpleister voor Dokkum.
Bonifatius speelt op deze wijze een belangrijke rol in de stadsmarketing van
Dokkum en is zo van belang voor de lokale economie.
De Bonifatiuskerk dient tevens als expositieruimte. In 2015 is hier weer werk te zien
van de Dokkumer kunstschilder Jan Kooistra. Ook vinden er door het jaar heen
concerten plaats.
De Bonifatiuskerk is in 1870 ontworpen door de architect Pierre Cuypers. Deze
architect is mede bekend door zijn ontwerp van het Rijksmuseum en het Centraal
Station in Amsterdam.
De kerk is sinds 1976 een beschermd Rijksmonument en staat in het
Monumentenregister ingeschreven onder nummer 13139.
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Probleemstelling
Tot 2010 kon de Rooms-Katholieke parochie van Dokkum aanspraak maken op
een bijdrage van de Rijksoverheid van 65 % van de instandhoudingskosten van de
kerk. In de exploitatie van de parochie werd met deze bijdrage gerekend.
De regelgeving is inmiddels gewijzigd en de parochie is een aantal jaren uitgeloot
voor een bijdrage uit de BRIM ( Besluit rijkssubsidiëring instandhouding
monumenten).
Voor de periode 2015-2021 is er een planmatig onderhoudsplan gemaakt. Kosten
van onderhoud en restauratie voor deze periode zijn begroot op € 300.000=.
Hiervan zijn € 120.000= aan te merken als onderhoudskosten en € 180.000= als
restauratiekosten.
Voor de restauratiekosten is geen BRIM subsidie verkregen en de kosten kunnen
niet betaald worden uit het budget voor onderhoud van de Rooms Katholieke
parochie van Dokkum.

Oplossing
Op initiatief van de parochie is de Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum in
het leven geroepen om de ontbrekende gelden in te zamelen voor de restauratie
van de problemen met de toren en voor het planmatig onderhoudsplan 2015-2021.
Inmiddels zijn er toezeggingen voor een bedrag van € 100.00 van de provincie
Friesland en diverse fondsen.
Voor restauratie van de toren kan de parochie maximaal € 30.000= bijdrage uit
haar onderhoudsfonds.
Dit betekent dat er nog minimaal € 50.000= tekort is.
De Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum wil door het werven van
donateurs, sponsoren en filantropen; maar ook door het voeren van acties de
middelen bijeen brengen om de toren te restaureren.
Daarnaast wil ze in de toekomst een bijdrage leveren in de onderhoudskosten van
de Bonifatiuskerk en zo dit rijksmonument voor Dokkum en de Dokkumers
behouden.

