
 

 Nieuwsbrief 1-2022 

tevens jaarverslag 2021 

 
In deze eerste nieuwsbrief van 2022 brengen we allereerst verslag uit over het 
afgelopen jaar 2021. 
 

Jaarverslag 2021 
 

Ondanks de coronacrisis, die ieder moment alles op losse schroeven kon zetten, 
hebben we vorig jaar de meeste activiteiten kunnen laten doorgaan.  
 
De activiteiten, die doorgingen, waren de volgende: 
 

• In de maand juli hadden we de expositie van Ans van Santen, met als thema o.a. 
dementie. 

 

• In de maand augustus hadden we de expositie van Anneke Kaai met het thema 
Bijbelse vrouwen, waar Anneke liet zien hoe zij vanuit haar visie de diverse 
Bijbelse vrouwen zag. 

 

• Op de Monumentendagen 11 en 12 september heeft de Roermondse kunstenaar 
Marcel van Hoef een expositie gehouden met het thema Japanse tuinen, en met 
bijbehorende muziek, die iedere bezoeker individueel kon beluisteren. 

 

• Op 10 september vond het concert van Dominique Vleeshouwers plaats, 
waarmee de expositie van Marcel van Hoef werd geopend. Alles bij elkaar een 
mooie afsluiting van de expositieseizoen. 

 

• Op 9 oktober vond het concert plaats van Buitenskamers (onderdeel van 
Christoffel Huiskamer Concerten), uitgevoerd door het Alumni strijkkwartet. 

 

• Op 28 en 29 juli vond weer, in samenspraak met de Kerkenraad, de jaarlijkse 
boekenmarkt plaats, dit keer zonder de Roermondse Sjommelmert. We hebben 
dus op eigen kracht moeten handelen. Ondanks de beperkingen vanwege corona 
en het ontbreken van de Sjommelmert hebben we toch nog een opbrengst 
gerealiseerd van € 2.620,--, die rechtstreeks aan de Kerkenraad/ 
Kerkrentmeesters is afgedragen. 

 

• In augustus hebben we een rondleiding gegeven aan een gezelschap uit het 
Westen van het land. 

 

Afgelast werden: 
 

• Het jaarlijkse kerstconcert in december is helaas vanwege corona afgezegd. 
 

• Ook het concert van het Remunsj Theaterkoor, dat was gepland op 17 december 
is vanwege corona afgezegd. 

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



 
 
 
 
 
De jaarstukken 2020 werden opgemaakt. Het resultaat was  € 1.045,36.  
De jaarstukken staan op de website. 
 
We hebben vorig jaar vanwege corona slechts eenmaal bijeen kunnen komen voor 
een vergadering. Verder hebben we ons moeten beperken tot telefonisch overleg en 
hebben we elkaar op de hoogte gehouden en overleg gepleegd via de e-mail.  
 

Onze plannen voor dit jaar 
 

Op 4 mei vindt weer het Memorialconcert plaats in de kerk in verband met de 
dodenherdenking daarna op het Zwartbroekplein. 
In de maanden juli, augustus en september t/m het Monumentenweekend zal de kerk 
weer opengesteld zijn op de zaterdagmiddag en zondagmiddag en op de 
Monumentendag de hele dag (vanaf 10.00 uur). Nadere informatie hierover volgt in 
de volgende nieuwsbrief.  
In december verwachten we weer het jaarlijkse kerstconcert.  
 
Laten we hopen dat we dit jaar niet weer worden belemmerd door beperkende 
overheidsmaatregelen, maar als dat onverhoopt wel het geval zal zijn, dan zullen wij 
ons moeten aanpassen.  
 
Dankzij al deze activiteiten en de bijdrage van u als donateur van de Stichting 
Vrienden van de Minderbroederskerk, kunnen wij ons werk voortzetten.  
 
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. Wij attenderen U erop dat de Stichting een 
culturele ANBI is. Het fiscale nummer van de Stichting is:  8157 04 847  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lous Janssen-Dekkers, voorzitter,  
Namens het Bestuur van de Stichting VMK 
vrienden@pg-roermond.nl 
www.pg-roermond.nl/stichting_vmk 
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