NIEUWSBRIEF

2 september 2010

Beschildering absis
Er is nieuws uit de Bonifatiuskerk. Dus de hoogste tijd voor een nieuwsbrief.
De spreekwoordelijk kogel is door de kerk. De toestemming om de absis te
kunnen beschilderen - naar een ontwerp van Conrad Steinebach - is
goedgekeurd.
Voig jaar heeft Ruud Geers van het gelijknamige schildersbedrijf uit Voorburg
onderzoek gedaan naar het oorspronkelijke schilderwerk in de Bonifatiuskerk.
Geers, gespecialiseerd in onderhoud, restauratie en decoratieschilderwerken,
heeft een deel van de oude verflagen verwijderd. Hierbij kwam de oude
beschildering van de beroemde schilder Kees Dunselman tevoorschijn. Deze
beschildering was afkomstig uit een periode waarin het “Rijke Roomsche
Leven” hoogtij vierde. In de jaren zestig na het 2e Vaticaans concilie en de
daaropvolgende “Beeldenstorm” is het gehele interieur van een grijze Latex
verflaag voorzien. In 1988 is de kerk opnieuw geschilderd en zijn de
oorspronkelijke afbeeldingen van de Martelaren van Gorcum weer teruggehaald.
Een belangrijk uitgangspunt is dat de schilderingen de kleuren van de nieuwe
glas in lood ramen, die in 2008 zijn aangebracht, niet mogen overheersen. Om
de oude schilderingen van Dunselman voor het nageslacht niet verloren te
laten gaan, is ervoor gekozen een speciale laag aan te brengen. Hierdoor
is het mogelijk het oude werk weer eenvoudig bloot te leggen. Medio 2011
zijn naar verwachting de schilderwerken afgerond.
Het project heeft de instemming van het Parochiebestuur en de Commissie
Kerk, Interieur en Kunst van het Bisdom Rotterdam.
Maar zoals gezegd, de werkzaamheden gaan nu echt van start. Daarom
nodigen wij u hierbij graag uit om 12 september 2010 na de viering van
11.00 uur het proefstuk te komen bewonderen die de Ruud Geers van heeft
aangebracht in de absis. U krijgt uitleg van de heer Geers die
verantwoordelijk is voor het schilderwerk.
Naar verwachting zal het schilderwerk medio 2011 zijn afgerond. Dat wil niet
zeggen dat de benodigde € 30.000,00 al binnen zijn. Tot nu toe hebben wij
samen ruim € 15.000 gespaard. Omdat wij ervan uitgaan het totale bedrag
in de loop van volgend jaar bijeen is gebracht, hebben wij voldoende
vertrouwen nog voor het einde van het jaar met het werk te starten.

Thermometer
Binnenkort komt bij de Bonifatiuskerk een thermometer te hangen. Hiermee
willen wij aan iedereen laten zien hoeveel geld we gespaard hebben maar
vooral hoeveel we nog nodig hebben om ons project te realiseren.
Von Fisennekapel
Naast het beschilderen van de absis heeft het parochiebestuur het voornemen
de Von Fisennekapel naast het hoofdaltaar te renoveren. De beschildering van
Kees Dunselman zal hierbij wel voor een groot deel hersteld kunnen worden.
De uitvoering van dit project is grotendeels afhankelijk van de toekenning van
een subsidie die hiervoor is aangevraagd.

Legaten
Hoewel wij natuurlijk hopen dat u nog een lang, gelukkig en gezond leven voor
de boeg heeft, willen wij u in een vroegtijdig stadium er op attenderen dat het
mogelijk is de Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk te gedenken in uw
testament. Zo kunt u na uw overlijden blijvend blijven bijdragen aan het
behoud van de Bonifatiuskerk.
Voor de volledigheid melden wij u nog dat de Stichting Vrienden van de
Bonifatiuskerk een ANBI - Algemeen nut beogende instelling - is. Dit wil zeggen
dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Strandwalfestival
De datum 12 september is niet toevallig gekozen voor de presentatie van de
beschildering van de absis. In dit weekend is het open monumentendag en
staat in het teken van het jaarlijkse strandwalfestival. Omdat, zoals eerder
gezegd, het zaterdag 11 september ook monumentendag is de kerk te
bezichtigen. Daarnaast is er een deel van de kerktoren te beklimmen en een
kleine tentoonstelling van oude kerkattributen te bewonderen. Het
parochiebestuur heeft met toestemming van de Historische Vereniging Rijswijk
(HVR) een overdruk laten maken van een artikel over de Kruiswegstaties in het
Jaarboek 2006 van de HVR. Deze publicatie is op het Strandwalfestival
beschikbaar voor belangstellenden. Ook de Fotoclub Rijswijk is met een
tentoonstelling in de kerk aanwezig.
Unieke opnamen
Bij het leeghalen van de Haagse Jeroenkerk – onderdeel van de grote
Bonifatiusparochie - die begin dit jaar is gesloten, zijn 90 glasdia’s tevoorschijn
gekomen over de bouw van de Haagse Jeroenkerk in 1928 alsmede een drietal
films. De drie ‘stomme’ zwart/wit films geven een beeld van het bevrijdingsfeest
dat werd georganiseerd tijdens een feestweek van 15-22 juli 1945 door een
parochieel comité voor Katholieke Actie met beelden van het revuespel en de
fanfare met toeschouwers. Daarnaast zijn er nog in 1953 een tweetal films
gemaakt over het zilveren jubileum van de Jeroen. Het beeldmateriaal zal
tijdens het Strandwalfestival vertoond worden.
Optredens
De Bonifatiuskerk biedt zaterdagmiddag op verzoek van de organisatie van
het Strandwalfestival het podium voor een aantal optredens. Het
onderstaande programma is nog niet definitief. Raadpleeg daartoe de lokale
media en de folders en posters die over het Strandwalfestival worden verspreid.
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Kortom, zet behalve zondag 12 september ook zaterdag 11 september in uw agenda. De koffie
staat klaar.
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Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg liever digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
info@vriendenbonifatiuskerk.nl. Ontvangt u de nieuwsbrief al digitaal? Dan hoeft u niets te doen.

