
 

 Nieuwsbrief 1-2021  

tevens jaarverslag 2020  

 
 
 
 
In deze eerste nieuwsbrief van 2021 willen wij, de Stichting Vrienden van de 
Minderbroederskerk, u nog het allerbeste wensen voor dit jaar. 
Deze eerste nieuwsbrief van dit jaar bevat tevens het jaarverslag van 2020.  
 
 

Jaarverslag 2020 
 
Toen het jaar begon zag het er allemaal heel goed uit. We hadden een druk jaar voor 
de boeg met een mooi programma en als een van de hoogtepunten de Biënnale, een 
cultureel evenement dat op diverse plaatsen in Roermond zou plaatsvinden. Onze 
kerk was een van de plaatsen voor een bijzondere expositie met een bijbehorend 
concert in het kader van de Biënnale.  
Helaas is ten gevolge van de corona-epidemie bijna alles geannuleerd en zijn slechts  
enkele activiteiten doorgegaan. 
 
De activiteiten, die wel doorgingen, waren de volgende:  
 

• Op 16 januari vond een lezing plaats voor genodigden met als onderwerp een 
expositie in het Historiehuis. De lezing ging over de 2e wereldoorlog in het kader 
van de festiviteiten, die gepland waren in verband met 75 jaar bevrijding. 
Aansluitend konden de genodigden naar het Historiehuis gaan om de expositie te 
bekijken.  

 

• Op 7 maart vond het concert van het Projectkoor Oriolus uit Maarn plaats onder 
leiding van de bekende organist en dirigent André van Vliet. Ten gevolge van de 
coronacrisis, die toen net in de lucht hing, waren er helaas slechts ongeveer 45 
bezoekers. Dat was heel jammer, want het was een bijzonder mooi concert. We 
hopen dan ook dat we dit koor met André van Vliet dit jaar of volgend jaar weer in 
onze kerk mogen ontvangen voor een optreden. 

 

• Op de Monumentendagen 12 en 13 september hield de Fotokring Midden-
Limburg een expositie. Vanwege corona werd de expositie beperkt tot deze twee 
dagen in september. De expositie werd goed bezocht door ongeveer 285 
bezoekers. Aangezien op deze dagen ook de Nationale Orgeldagen plaatsvinden, 
werd ook het orgel bespeeld en konden de bezoekers onder leiding van de 
organist het orgel bezichtigen. Alles uiteraard coronaproef. 

 

• Op 31 december vond nog een uitvaart in de kerk plaats van een van onze 
donateurs. Dit gebeurde in besloten kring.  

 



 
 
 
 
 
 
Naast onze bovenstaande activiteiten hebben we ook werk achter de schermen 
gedaan.  
 

• We hebben nieuwe expositiepanelen gekocht, zodat we onze exposities een 
representatievere uitstraling kunnen geven. We hopen er vele jaren mee vooruit 
te kunnen.  

• De jaarstukken 2019 werden opgemaakt. Het resultaat was € 2.467,53. De 
jaarstukken staan op de website. Thans zijn de jaarstukken 2020 in 
voorbereiding. 

 
Dit jaar (2021) hebben we weer diverse activiteiten op het programma staan: 

• Het eerste evenement is het concert, dat plaatsvindt op zaterdag 27 maart a.s. 
om 15.00 uur. Dit concert wordt georganiseerd door Christoffel Huiskamer 
Concerten. 
We weten nog niets over het programma. Vanwege corona is het concert onder 
voorbehoud aangevraagd. Op onze website zullen we vermelden of het concert 
doorgaat en, zo ja, hoe het programma luidt en wat de toegangsprijs is. 
  

• Er zullen dit jaar ook weer de gebruikelijke exposities plaatsvinden. Tot nu toe is 
gereserveerd in de maand augustus en in september. In de volgende nieuwsbrief 
volgt hierover nadere informatie.  

 
Voor al onze activiteiten geldt dat we afhankelijk zijn van overheidsmaatregelen, 
zolang corona ons levens beheerst. Laten we hopen dat we in de loop van de 
komende maanden weer ons normale leven terugkrijgen, zodat we de kerk weer 
volop onder de aandacht van alle liefhebbers van monumenten en concerten kunnen 
brengen.  
 
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, die op wat voor manier dan ook een 
bijdrage heeft geleverd aan de stichting, heel hartelijk danken. 
 
Donatie SVMK 
De jaarlijkse donatie bedraagt minimaal € 15,00. 
Betaling op rekening nr.: NL33 INGB 0006 7859 34 ten name van Stichting Vrienden 
van de Minderbroederskerk te Roermond. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lous Janssen-Dekkers, voorzitter,  
Namens het Bestuur van de Stichting VMK 
Januari 2021 


