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Inleiding 

Sinds 1987 is de kerk Ss. Michele e Magno aan de Borgo S. Spirito in Rome, vlakbij het St.-

Pieterplein, in gebruik als liturgisch en pastoraal centrum van Nederlanders in Rome en van 

Nederlandse bezoekers - toeristen en pelgrims – aan Rome. De kerk wordt in Rome beheerd 

door het Willibrordcentrum, een rooms-katholieke kerkelijke instantie die tevens stichting naar 

Nederlands recht is. Het Willibrordcentrum is verantwoordelijk voor liturgie en pastoraat en 

voor de exploitatie en het onderhoud van de kerk, het laatste in samenspraak met de eigenaar 

van het kerkgebouw, het kapittel van de basiliek van St. Pieter in het Vaticaan. Het gebouw en 

zijn nevenruimten liggen op extraterritoriaal grondgebied van Vaticaanstad in Italië. Ter 

ondersteuning van het werk van het Willibrordcentrum is in 1990 de Stichting Vrienden van de 

Kerk der Friezen, sinds 2014 Stichting Vrienden van de Friezenkerk (SVFK), opgericht. Doel van 

de stichting is het Willibrordcentrum via fondswerving te helpen bij de realisatie en 

instandhouding van een permanente ruimte voor viering, gebed, bezinning en ontmoeting ten 

behoeve van Nederlanders in Rome vlakbij het belangrijkste religieuze centrum van Rome, de 

St. Pieter. 

 

Missie en visie 

De SVFK heeft sinds haar oprichting een groot aandeel gehad in de stelselmatige restauratie van 

het historische kerkgebouw in Rome, dat de opvolger is van de oudste vestiging van de Friezen 

bij het Vaticaan, uit de achtste en negende eeuw. De gelden daarvoor zijn in Nederland 

geworven en hebben de gefaseerde restauratie mogelijk gemaakt, die uitgevoerd is in opdracht 

van de Vaticaanse autoriteiten. Tegelijk met de restauratie zijn de logistieke voorzieningen van 

de kerk verbeterd en zijn eigentijdse elementen aan het interieur toegevoegd. Het gebouw uit 

de twaalfde eeuw met een gaaf achttiende-eeuws interieur is uit een staat van verwaarlozing 

herboren en biedt nu een fraaie en uitnodigde ruimte voor Nederlanders in Rome. 

De lopende bruikleenovereenkomst tussen het Nederlandse episcopaat als opdrachtgever van 

het Willibrordcentrum en het Vaticaans kapittel als eigenaar van het kerkgebouw voorziet in 

een langdurig gebruik van de kerk door het Willibrordcentrum. Daarom kunnen plannen op 

lange termijn ontwikkeld worden. 

De taak van de SVFK is nu om de goede staat van onderhoud van de kerk te handhaven, en het 

Willibrordcentrum financieel te steunen bij ingrepen die het dagelijkse onderhoud te boven 

gaan. Bovendien wil de stichting in deze periode voorzien in het herstel van het enige onderdeel 

van de kerk dat tot dusverre buiten de restauraties gebleven is: de historische luidklokken in de 

campanile, zodat de klokken van de Friezenkerk hun stem na vele decennia van stilzwijgen weer 

kunnen laten klinken. 



Ook ziet de SVFK het als haar taak om bij te dragen aan een grotere bekendheid van de 

Friezenkerk in Nederland. Te weinig wordt beseft hoe uniek het is een eigen plek te hebben met 

een lange geschiedenis vlakbij het centrum van de wereldkerk, waar jaarlijks miljoenen mensen 

naar toe trekken met religieuze, culturele of toeristische motieven. De Friezenkerk is een 

rooms-katholieke kerk die heeft bewezen een aantrekkingskracht uit te oefenen niet alleen op 

katholieke pelgrims uit Nederland, maar ook op bezoekers met andere religieuze 

achtergronden, waaronder tal van scholieren. Dit potentieel van ontmoeting tussen mensen van 

diverse overtuiging en van verschillende generaties op historische grond verdient versterking, 

temeer omdat het kansen biedt voor spirituele uitwisseling en de beleving van saamhorigheid 

op een wijze die in Nederland minder vanzelfsprekend lijkt te zijn geworden. 

 

Werkdoelen 

1. Vergroting van het aantal vaste donateurs, door uitdrukkelijke werving in Rome en in 

Nederland. 

2. Versterking communicatie met de donateurs, via email en website. 

3. Actievere presentie van de stichting op de website van de Friezenkerk. 

 

Organisatie 

De stichting heeft een onbezoldigd bestuur, op 1-1-2018 bestaande uit zes leden met elkaar 

aanvullende competenties en netwerken, onder voorzitterschap van drs. Ed Nijpels. 
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