UITNODIGING VAN DE BISSCHOP
Bonifatiusdagen 2018 en 25-jarig priesterjubileum
Bisschop Ron van den Hout viert op zondag 10 juni a.s. tijdens de
jaarlijkse Bonifatiusdagen in Dokkum zijn 25-jarig priesterjubileum. Het
thema van deze Bonifatiusdagen is ‘Geloof, Hoop en Liefde’:
kernwoorden van elke christelijke geloofsgemeenschap. De
Bonifatiusdagen zijn een meerdaags programma in samenwerking met
protestantse zusterkerken in de stad. Zondag 10 juni is om 11.00 uur de
eucharistieviering met de bisschop in de Dokkumer parochiekerk. Vanaf
12.30 uur is de traditionele Bonifatiusprocessie door de Dokkumer
binnenstad naar het park van de Bonifatiuskapel. Aanwezigen krijgen daar
een lunch aangeboden door het bisdom met muzikale omlijsting. Voor
deelname aan de lunch graag aanmelden bij mevr. Bouwman
i.v.m. de catering: v.bouwman@bisdomgl.nl . Om 15.00 uur volgt een
oecumenische gebedsviering met de bisschop en voorgangers van alle
betrokken kerken.
Brabantse volksdevotie
Net als voorgaande jaren is het programma door de Dokkumer Pax Christi
parochie georganiseerd in samenwerking met protestantse zusterkerken:
de PKN, Christelijk Gereformeerde Kerk en RemonstrantsDoopsgezinden. Vrijdag en zaterdag zijn er respectievelijk een gastlezing
over hedendaags pelgrimeren in Fryslân, straattheater voor publiek en
zaterdagavond muziek, workshops, een expositie van heiligenbeelden in
een cultureel en spiritueel getint Bonifatius Festival. Voorafgegaan door
een pelgrimsmaaltijd in restaurant De IJsherberg. Het jongerenweekend
‘The Messenger’’ van het Jongerenplatform bisdom Groningen-Leeuwarden
bivakkeert twee dagen en nachten in het park bij de Bonifatiuskapel. Op
protestants initiatief is in het kader van ‘Geloof, Hoop en Liefde’ een
ontwerpwedstrijd georganiseerd voor ‘Mantels van Maria’, geïnspireerd
door de Broederschap van onze Zoete Lieve Vrouwe van St. Jan in Den
Bosch. De mantels staan tentoongesteld in de kapel.

Ter verhoging van de feestvreugde voor het priesterjubileum van mgr.
Van den Hout trekken vaandels en tromgeroffel van het St. Jorisgilde uit
Diessen (NB) mee met de Processie op zondag. Brabantse volksdevotie
geeft dit jaar een bijzondere kleur aan de Bonifatiusdagen in het nationaal
heiligdom. U bent allen van harte welkom!
Programma Bonifatiusdagen 2018: zie www.paxchristi.frl

Mariaweek in Emmer-Compascuum
Paus Franciscus heeft de tweede Pinksterdag tot Feestdag uitgeroepen van
Maria Moeder van de kerk. Rond de komende Pinksteren, van 19 mei tot
27 mei, is er een grote Mariaweek in de Willehaduskerk te EmmerCompascuum. Hoogtepunt is onze traditionele Mariavesper op Tweede
Pinksterdag 21 mei om 15.00 uur. Nu het feest van Maria Moeder van de
kerk!
Een speciale Maria expositie gaat over het leven van Maria. Over bekende
en minder bekende Maria-bedevaartplaatsen en veel andere beelden en
schilderijen omtrent Maria.
Officiële opening Maria Expositie
Zaterdag 19 mei, 14.30 uur, opening van de expositie en Mariaweek door
de heer Cees Bijl, gedeputeerde Cultuur van de provincie Drenthe.
Mariavespers
21 mei, 15.00 uur, Mariavespers op de eerste feestdag van Maria Moeder
van de Kerk. Voorganger: Vicaris-generaal Peter Wellen. Na de vespers
koffie en gelegenheid de expositie te bekijken.
Openingstijden expositie “Mijn Maria”
Locatie: RK Kerk St. Willehadus, Hoofdkanaal o.z. 83 EmmerCompascuum
22 mei
10.00 -16.00 uur 19.00 - 21.00 uur
23 mei
10.00 -16.00 uur 19.00 - 21.00 uur
24 mei
10.00 -16.00 uur 19.00 - 21.00 uur
25 mei
10.00 -16.00 uur
26 mei
10.00- 16.00 uur
Maria avond St. Willehaduskerk
25 mei, 19.30 uur Gevarieerde avond voor jong en oud met muziek,
liedjes en teksten over Maria.

