
 
  



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 Adema-onderdelen 

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 

  



Zondag 11 september 2022 - Bonifatiuskerk 
Feestelijke Eucharistieviering met orgelwijding van het vernieuwde 
Adema orgel – 24e zondag door het jaar – ziekenzondag. 
 
Hoofdcelebrant: Monseigneur dr. C.F.M. (Ron) van den Hout. 
Concelebrant: Pastoor Bert v.d Wal. 
Cantores ‘Titus Brandsma’ o.l.v. Hendrikje v.d 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. 
 
Openingsgebed 
 
Kyrie: Missa in honorem Reginae Pacis – Flor Peeters (1903 – 1986) 
Gloria: Missa 
  



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:  
 
Alleluia:  
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,  
en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
 
Ev. Accl.: Alleluia – Colin Mawby (1936 – 2019) 
 
Homilie 
 
Terwijl Monseigneur van den Hout naar de orgelgalerij loopt zal de voorzitter 
van de orgelcommissie: Titus Hoogslag een inleiding geven. 
 
Wijding Adema orgel door Monseigneur van den Hout. 
 
Koraal uit Suite Modale opus 43 van Flor Peeters – Siegfried Derks 
 
Credo III – GvL 812  
 
Voorbede: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
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. 
 
Aanhef prefatie: GvL 281 
Sanctus/Benedictus: Missa 
Euch. Accl.: GvL 302 
Onze Vader: gezongen 
Agnus Dei: Missa 
Communie: Adagio uit Suite Modale 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. 
The Lord shall loving kindness:   
behold, our land will yield her increase. 
Righteousness shall go before him,  
and the pathbefore 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. 
  



Bisschoppelijke zegen: 
B. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
B. De naam van de Heer zij gezegend. 
A. Van nu af tot in eeuwigheid. 
B. Onze hulp is in de naam van de Heer. 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
B. Zegene u de almachtige God. Vader, Zoon en heilige Geest. 
A. Amen, amen. 
B. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 
Uittocht:Toccata uit Suite Modale van Flor Peeters 
 
 
Na afloop: koffie/ thee met traktatie. 
 
 
 
  



 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

De orgelcommisie heeft nog wensen voor de toekomst, en giften 

blijven daarom altijd welkom! 
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