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Beste parochianen en gasten,
Van harte welkom bij deze speciale viering waarin, na een restauratieproces van
vele jaren, het grote Adema-orgel zal worden ingezegend door onze bisschop.
Wat ging er aan de restauratie vooraf:
- 1899: de Leeuwarder gebroeders Adema bouwen een orgel op de koorzolder
van de St. Bonifatius.
- 1942: de firma Verschueren maakt het orgel elektro-pneumatische en past het
orgel - ook wat betreft het front – ingrijpend aan.
Met diverse koren waaronder een jongenskoor, o.l.v. de bekende musicus
Jacques Bos, wordt het orgel intensief gebruikt.In de jaren negentig raakt het
orgel ernstig in verval. De parochie stelt begin van deze eeuw een
orgelcommissie in voor een restauratie. Dr. Ton van Eck was jarenlang haar
adviseur. (alsmede wijlen Jan Jongepier)
- 2014 : Gemeente Leeuwarden wijst het Adema-Verschueren orgel aan als
gemeentelijk monument waardoor het verkrijgen van de benodigde financiering
(ca.drie ton) in een stroomversnelling komt.
- 2015: na vele plannen (het orgel een plaats beneden geven of toch handhaven
op de koorzolder?), krijgt Adema’s Kerkorgelbouw opdracht tot restauratie en
renovatie.
- 2021: oplevering orgel. Kort gezegd zijn bij de restauratie de oude Ademaonderdelen behouden gebleven, de Verschueren-onderdelen veelal verwijderd en
zijn er extra Adema-onderdelen van elders toegevoegd. De St. Bonifatiuskerk
beschikt nu over een mechanisch orgel met 40 registers, dat qua omvang en
klankkleur in een Franse kathedraal niet zou misstaan. Het orgel leent zich in het
bijzonder goed voor het uitvoeren van het romantische orgelrepertoire.
Parochie, stad Leeuwarden en de provincie Fryslân mogen verheugd zijn met
deze aanwinst. De vele gulle gevers en vrijwilligers die de bouw ervan mogelijk
maakten zeggen we veel dank, met name haar ontwerper/bouwer Ronald van
Baekel en alle medewerkers van Adema’s Orgelbouw.
Ook een welgemeend woord van dank aan Ton van Eck, Victor Timmer en Sible
de Blaauw voor het schrijven van het Bonifatius-orgelboek: ‘een prachtig werk’
(zie binnenkant achterzijde) Wij hopen dat het orgel in lengte van jaren een
bijdrage kan leveren aan het ‘tot meerdere glorie Gods’ vieren van de liturgie,
maar ook dat het met regelmaat kan schitteren als concertinstrument.
Op de achterzijde van dit boekje treft u de dispositie van het orgel aan, een
overzicht van de registers (verschillende klanken) van ons orgel.
Wij wensen u een mooie viering toe en nodigen u uit voor een kop koffie na
afloop.
Orgelcommissie St. Bonifatiuskerk
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Feestelijke Eucharistieviering
met zegening van het vernieuwde Adema orgel.
24e zondag door het jaar – ziekenzondag.
Zondag 11 September 2022 Bonifatiuskerk
Hoofdcelebrant:
Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout - Bisschop van Groningen Leeuwarden
M.m.v.:
Cantores Titus Brandsma – o.l.v. Hendrikje van den Berg
Orgel:
Siegfried Derks
Openingslied:
De vreugde voert ons naar dit huis - waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit - en wekt in ons het lied.
Dit huis van hout en steen, - dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt - van wie zijn voorgegaan,
dit huis, dat alle sporen draagt - van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt, - wilt Gij die voor ons zijn?
Zal dit een huis, een plaats zijn waar - de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost, - waar Gij U vinden laat?
Onthul ons dan uw Aangezicht, - uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht, - uw voorbedachte raad.
Vervul ons met een nieuw verstaan - van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan - het Brood, dat Gij ons breekt.
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, - maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt - tot alles is volbracht.
Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Moge…
Kyrie: Missa in honorem Reginae Pacis – Flor Peeters (1903 – 1986)
Gloria: Missa
Gebed
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DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing: Ex., 32, 7-11. 13-14
Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God.
Antwoordpsalm: Psalm 51
Refrein: Ik ga weer naar mijn Vader.
God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Refrein:

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Refrein:

Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af. Refrein:
Tweede lezing: 1 Tim., 1,12-17
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteus
Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God.
Alleluia:
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Evangelie Lc., 15, 1-10
V
De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.
V
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas.
Allen: Lof zij U, Christus.
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In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag
bij Jezus om naar Hem te luisteren.
De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden:
„Die man ontvangt zondaars en eet met hen."
Hij hield hun deze gelijkenis voor:
„Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er één verliest,
Iaat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter
om op zoek te gaan naar het verlorene totdat hij het vindt?
„En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders
en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun:
Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik
gevonden. „Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig
rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.
„Of welke vrouw die tien zilverstukken bezit en er één verliest,
steekt niet een lamp aan, veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig
totdat ze het vindt? „En als ze het gevonden heeft roept ze haar
vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt: Deelt in mijn vreugde,
want het zilverstuk dat ik had verloren, heb ik gevonden.
„Zo, zeg Ik u, is er vreugde bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert."
Zo spreekt de Heer.
Allen:
Wij danken God.
Ev. Accl.: Alleluia – Colin Mawby (1936 – 2019)
Homilie
Terwijl Mgr. van den Hout naar de orgelgalerij loopt zal er namens
de orgelcommissie een inleiding worden gegeven.
Zegening Adema orgel door Mgr. C. van den Hout.
B.
Roepen wij nu onze God en Vader aan als uit één mond en één van hart
omdat wij leden zijn van de ene heilige Kerk.
B.
Heer onze God, uw luister is oud en altijd weer nieuw, uw wijsheid en uw
goedheid leiden en sieren de wereld, U prijzen de koren van engelen, die
altijd uw wil ten uitvoer brengen, U verheerlijken alle sterren, die in hun
blijvende beweging de door U gestelde wetten volgen, uw heiligheid
bezingen alle verlosten en met hart en mond en levenswijze eren zij U
vol blijde vreugde.
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Ook wij, uw heilig volk, willen instemmen met die hemelse lofzang; om
onze gezangen beter voor U te laten klinken is dit orgel gebouwd, dat U
wordt toegewijd, zodat wij door zijn klanken ondersteund, ons
smeekgebed en onze lofprijzing in grote harmonie tot U kunnen richten.
Door Christus onze Heer.
Allen:
Amen.
Nu bewierookt de celebrant het orgel.
Koraal uit Suite Modal opus 43 van Flor Peeters – Siegfried Derks
Credo III
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum, consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni
non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est
per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen.
Voorbede:
Allen:
Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
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Collecte:
Offerande: O God of mercy – Simon Lole (1957)
O God of mercy, God of might, - In love and pity infinite,
Teach us, as ever in thy sight, - To live our life to thee.
In sickness, sorrow, want, or care, - What-e’er it be, ‘tis ours to share;
May we, where help is needed, there - Give help as unto thee.
And may thy Holy Spirit move - all those who live, to live in love,
Till thou shalt greet in heav’n above - All those who give to thee.
DIENST VAN DE EUCHARISTIE
B.:

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en
eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige
kerk.
Gebed over de gaven
Prefatie GvL 281
B.:
De Heer zij met u.
Allen:
En met uw geest.
B.:
Verheft uw hart.
Allen:
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
B.:
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen:
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,
altijd en overal door Christus onze Heer.
Om de gedachtenis van het kruis zegenrijk te doen voortbestaan
heeft Hij bij de laatste maaltijd met zijn apostelen
zichzelf aan U opgedragen als een lam zonder gebrek,
als een offer van lofprijzing, volmaakt en U welgevallig.
In dit sacrament wilt Gij ons voeden en heiligen en alle mensen in deze
wereld één maken in geloof, één in broederlijke liefde.
Zo naderen wij tot de tafel van dit heilig mysterie om, vervuld van uw
goede gave, herschapen te wordén tot gelijkenis met U.
Daarom wordt in de hemel en op aarde een nieuw lied gehoord van
aanbidding, en met de engelen zingen wij U toe vol vreugde:
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Sanctus/Benedictus: Missa
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het
nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle
mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om mij te gedenken.
Euch. Accl.: GvL 302
Allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot
Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,
bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil.
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt
om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.
Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat
wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus,
Cornelis onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de
hoop der verrijzenis, ja alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd
Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen,
die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden
het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren.
Door Jezus Christus, uw Zoon.
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid.
Allen:
Amen.
Onze Vader: gezongen
B.:
In gemeenschap, verbonden met Christus,
durven wij vol vertrouwen bidden:
Allen:
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
B.:
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat
wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige
vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Allen:
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
Vredewens
B.:
De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen:
En met uw geest.
V.:
Geef elkaar een teken van vrede.
Agnus Dei: Missa
Zalig zij...
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:
Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.
Communie: Adagio uit Suite Modal van Flor Peeters
Psalm 85: Harrison Oxley (1933 – 2009)
Lord, how gracious thou hast been to thy land: thou hast restored the
good fortune of Jacob. Thou hast forgiven the iniquity of thy people: and
put away all their sin. Mercy and truth are met together: righteousness
and peace have kissed each other.
Truth shall spring up from the earth:
and righteousness shall look down from heaven.
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The Lord shall loving kindness: behold, our land will yield her increase.
Righteousness shall go before him,
and the path before his feet shall be peace.
Vertaling:
Heer, U hebt uw land weer in liefde aanvaard en het tij voor Jacob gekeerd. U hebt
de schuld van uw volk weggenomen en al zijn zonden bedekt. Liefde en trouw
ontmoeten elkaar, heil en vrede omhelzen elkaar. Trouw ontkiemt uit de aarde,
rechtvaardigheid daalt neer uit de hemel. En de Heer schenkt almaar zegen, en onze
aarde geeft vruchten in overvloed. Rechtvaardigheid is zijn heraut, zij gaat voor Hem
uit waar Hij komt.

Gebed - Mededelingen
Zaterdag 17 sept is er een feestelijke viering met de Bonifatius cantorij en
blaasmuziek in de St. Dominicuskerk. Het is dan 85 jaar geleden dat Aartsbisschop
Jan de Jong de kerk op 13 sept. 1937 inwijdde en de relieken van de martelaren van
Gorkum in het altaar metselde. Na afloop kunt u een kleine tentoonstelling bekijken
van die dag, en er is koffie met iets lekkers.
Zondagmiddag 15.00 uur in de Bonifatiuskerk, feestelijk inspeelconcert ivm inwijding
orgelrestauratie. Na afloop van dit concert kunt u ook het nieuwe orgelboek: “een
prachtig werk” kopen. Kost € 15
18 september 11.00 uur is er geen viering in de Bonifatiuskerk i.v.m. een
oecumenische viering bij het Leger des Heils in Bilgaard.

Bisschoppelijke zegen:
B.
Moge de Heer, die alle lof waardig is, u geven, dat gij nu op aarde met
hart en mond en levenswijze van Hem zingt en dat gij eens in de hemel
voor altijd het nieuwe lied kunt zingen.
A.
Amen.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
De naam van de Heer zij gezegend.
Van nu af tot in eeuwigheid.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zegene u de almachtige God. Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen, amen.
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

Uittocht:Toccata uit Suite Modal van Flor Peeters
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EEN PRACHTIG WERK
In deze rijk geïllustreerde, gebonden
editie op A4 formaat, met 144
genummerde bladzijden wordt, tegen de
achtergrond van de geschiedenis van r.-k.
Friesland sinds de Reformatie een beeld
geschetst van de aanschaf, bouw en
gebruik van het orgel, dat nog steeds
binnen de rooms-katholieke liturgie een
onmisbaar muziekinstrument is. Centraal
daarbij staat de orgelgeschiedenis van de
‘kathedraal van Friesland’, de huidige
Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden, en
de daaraan voorafgaande schuilkerkjes.
Moest men het in de 18e eeuw (in elk
geval sinds 1742) en nog lange tijd
daarna doen met kleine, gebruikte
instrumenten, pas sinds 1899 was sprake
van een groter nieuw orgel, waarvan in
1942 pijpwerk werd opgenomen in een
nóg groter eigentijds instrument.
Daarvan werden op hun beurt delen hergebruikt in het nieuwe huidige orgel, het
grootste dat de kerk tot nu toe heeft gekend, zodat in wat men hoort als het ware de
orgelgeschiedenis van deze kerk doorklinkt.
Het boek is na afloop van deze viering verkrijgbaar in de kerk.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de flyer of website.
ademaorgelleeuwarden.nl

▪ U bent voor zo meteen van harte uitgenodigd voor koffie
▪ Het nieuwe orgelboek ‘een prachtig werk’ is verkrijgbaar!
▪ Zie ook de VitusNijs special met extra informatie over restauratie van het
orgel.
De orgelcommisie heeft nog wensen voor de toekomst, en giften
blijven daarom altijd welkom!
NL02RABO 0116 0953 42
t.n.v. : Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o.
o.v.v. : Orgelfonds Bonifatius.
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