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Nieuwsbrief 1-2019 

 

 

Een Nieuw Begin ..... 
 
Het jaar is alweer een paar weken oud maar toch willen we u nog een heel gelukkig 
2019 toewensen. 
 
Het is al een tijd geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen van de 
Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk. 
Daar willen we verandering in brengen. 
We streven ernaar om u, ieder kwartaal, de wetenswaardigheden van de Stichting te 
vertellen middels een nieuwsbrief. 
 
Het is ook mogelijk om zelf ideeën in te brengen, om de kas van de SVMK aan te 
vullen, zodat er nog meer mooie projecten tot stand kunnen komen. 
 
In deze eerste nieuwsbrief van het jaar brengen wij allereerst verslag uit van onze 
activiteiten van het vorig jaar.  
 
Onze activiteiten in 2018 

• Op 12 maart gaf de heer G.J. Bach in de kerk een lezing over de Mattheus 
Passion van Bach. Deze lezing was georganiseerd door de Oratorium-
vereniging i.s.m. de Adelbertvereniging.  

 

• Op 7 april vierde de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging 
“Zang en Muziek” haar 145-jarig bestaan met een feestelijk concert in de kerk. 

 

• Ook gaf “Zang en Muziek” het jaarlijkse kerstconcert op 16 december, dat 
weer sfeervol was. 

 

• De dodenherdenking op 4 mei wordt al sinds jaar en dag voorafgegaan door 
een requiemconcert in de kerk, uitgevoerd door het Roermonds Symphonie 
Orkest, dat telkens weer druk bezocht wordt.  

 

• In de zomermaanden, tijdens de openstelling van de kerk, hebben we weer 
een aantal mooie exposities kunnen regelen. 

- In juli exposeerde Annie van de Kruys schilderijen.  
- In augustus exposeerde Joke Kost patchwork en Wim Luinge 

schilderijen.  
- In september hadden we de expositie over Grenservaringen/Joods 

leven tussen Rijn en Maas van 1800 tot 2000. Deze expositie sloot aan 
bij het thema ”In Europa” van de Monumentendagen. Dit met dank aan 
de Stichting Rura, die eigenaar is van deze expositie. 

De exposities werden goed bezocht. In totaal zijn er ongeveer 865 bezoekers 
geweest.  

 

• De Monumentendagen zijn tevens Nationale orgeldagen, zodat het orgel op 
die dagen is opengesteld en wordt bespeeld. Vragen van bezoekers worden 
dan beantwoord.  
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• In samenspraak met de Kerkenraad werd weer de jaarlijkse boekenmarkt 
georganiseerd. Qua bezoekersaantal was het wat minder dan vorige jaren, 
hetgeen een gevolg was van de weersomstandigheden, maar financieel 
gezien toch een succes. De opbrengst was € 2.951,30 en valt rechtstreeks toe 
aan de kerk. 

 

• Jaarlijks plannen we een bijeenkomst met de kerkwachten. Dit is een goede 
traditie om ervoor te zorgen dat de kerkwachten bijgepraat blijven en we 
elkaar niet uit het oog verliezen.  

 
Naast deze activiteiten gebeurt er achter het bureau van de bestuursleden ook het 
nodige, zoals: 
 

- Het beleidsplan is opnieuw vastgesteld voor de jaren 2019 t/m 2022. 
- Er is een privacyreglement opgesteld. 
- De jaarstukken 2017 zijn gereed gemaakt. Het resultaat was € 1.908,62. 

Dit is dus exclusief de opbrengst van de boekenmarkt.  
- De voorwaarden voor concerten, exposities en rondleidingen kregen een 

update. 
 
Deze stukken staan op de website van de Minderbroederskerk: 
https://pg-roermond.nl/minderbroederskerk/Stichting . 
 
Wij, als bestuur van de Stichting, willen iedereen heel hartelijk danken, die op wat 
voor manier dan ook, een bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van onze 
Minderbroederskerk. 
 
Donatie SVMK 
De jaarlijkse donatie bedraagt minimaal € 15,00. 
Betaling op rekening nr.: NL33 INGB 000 67 85 934 ten name van Stichting Vrienden 
van de Minderbroederskerk te Roermond. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk 
te Roermond. 
 


