
 

    Nieuwsbrief 1-2020 tevens jaarverslag 2019 

 

 
In deze eerste nieuwsbrief van 2020 willen wij, de Stichting Vrienden van de Minderbroeders-
kerk, u nog het allerbeste wensen voor dit jaar. 
Wij hopen u weer ieder kwartaal nieuws te brengen over onze stichting. De eerste nieuwsbrief zal 
steeds het jaarverslag van het voorgaande jaar bevatten. 
 
Jaarverslag 2019 
 

Onze activiteiten in 2019 waren de volgende: 

• Op 13 april vierde de Loge (afdeling Roermond) haar 50-jarig bestaan in onze kerk. Het 
was een besloten feest, zodat wij daar verder geen ruchtbaarheid aan hebben gegeven. 

• Op 4 mei gaf het Roermonds Symphonie Orkest weer haar jaarlijks Requiemconcert 
voorafgaand aan de herdenking op het Zwartbroekplein. Het concert werd, zoals ieder jaar, 
weer druk bezocht. 

• Op 18 mei vond het Driekorenconcert plaats. Het concert trok veel bezoekers. Het was een 
gezellige sfeer, zowel onder de bezoekers als ook onder de uitvoerenden. 

• Het expositiedoek (geloofsdoek) van Mevrouw Gré Brobbel heeft vanaf 18 mei t/m 8 juni ter 
bezichtiging in de kerk gestaan. 

• Op 6 juni was er een lezing in de kerk van het Historiehuis, die ging over historische 
glasscherven, die in Roermond gevonden zijn. Aansluitend konden de genodigden naar het 
Historiehuis en/of naar het Cuypershuis, waar de glasscherven geëxposeerd waren. 

• Op 24 en 25 juli vond voor de 12e keer de jaarlijkse Boekenmarkt plaats, die de Stichting in 
samenspraak met de Kerkenraad organiseert. 

• Van 18 augustus t/m 15 september exposeerden de dames Lore vd Zanden en Hella 
Hermans ieder hun schilderijen. 

• Het totaal aantal bezoekers gedurende de expositieweekenden bedroeg 1080. 

• Op 14 en 15 september was het Monumentenweekend en die dagen waren tevens de 
nationale orgeldagen. Op deze dagen wordt de kerk elk jaar weer het drukst bezocht. 

• Op 8 december gaf de vereniging Zang en Muziek weer hun jaarlijkse "Op-weg-naar-Kerst" 
concert, dat weer goed bezocht werd en een feest was om mee te maken. De optredende 
solisten waren zangeres Renée Steenvoorden en de pas 12-jarige dwarsfluitiste Lynn 
Horsch uit Kerkrade. 

 
Naast onze bovenstaande activiteiten hebben we uiteraard ook werk achter de schermen gedaan. 
Zo werden de jaarstukken 2018 opgemaakt. Het resultaat van 2018 was € 2.288,88. Aan het eind 
van het jaar hebben we een totaal bedrag van € 5.000,-- overgemaakt naar de kerk t.b.v. het 
restauratief onderhoud, plus een bedrag van € 390,-- voor onkosten. De jaarstukken staan op de 
website. Thans zijn we de jaarstukken 2019 aan het voorbereiden. 
 
We zijn voornemens nieuwe expositiepanelen aan te schaffen. De huidige panelen voldoen niet 
meer. We hopen in de volgende nieuwsbrief nadere informatie hierover te kunnen verschaffen. 
 
Dit jaar (2020) hebben we weer diverse activiteiten op het programma staan. Het eerste 
evenement is het Vriendenconcert dat plaatsvindt op zaterdag 7 maart a.s. om 19.30 uur. Wij 
hebben dit concert voor alle liefhebbers van koor- en orgelmuziek opengesteld. De toegang is 
gratis. De kerk is geopend vanaf 19.00 uur. De donateurs van de Stichting zullen per mail een 
aparte uitnodiging ontvangen.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Er zullen dit jaar weer de gebruikelijke exposities plaatsvinden, waarover wij in de volgende 
Nieuwsbrief nadere informatie zullen verstrekken. 
Naast de gebruikelijke exposities in de maanden juli, augustus en september tot en met het 
Monumentenweekend vindt dit jaar de Biënnale plaats in Roermond, waarvan ook een onderdeel 
in onze kerk zal plaatsvinden. We verwachten hiervan een bijzondere expositie. Ook hierover volgt 
nadere informatie in de volgende nieuwsbrief. 
 
Dankzij al deze activiteiten en de bijdrage van u als donateur van de Stichting Vrienden van de 
Minderbroederskerk, kunnen wij dit mooie werk doen.  
 
Wij, als bestuur van de stichting, willen iedereen heel hartelijk bedanken die op wat voor manier 
dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de stichting. 
 
Donatie SVMK 
De jaarlijkse donatie bedraagt minimaal € 15,00. 
Betaling op rekening nr.: NL33INGB000 67 85 934 ten name van Stichting Vrienden van de 
Minderbroederskerk te Roermond. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting VMK 
 
 
Januari 2020 


