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CONTACTINFORMATIE 

Stichting Martinusmonument 

Postbus 143 

6000 AC  WEERT 

Rabobank 17 69 80 792 

info@martinusmonument.nl 

Door Harry Meeuwissen  en Silvia Pellemans  

Kaarsen, wierook, bezoekers en verwarming. Al deze zaken zorgen voor 

vervuiling in de kerk. Vooral de roetafzet van de kaarsen en de versprei-

ding van vocht en vuil door het verwarmen van de kerk zorgen voor 

veel vuilafzet en verkleuring van de gewelven. Om deze vervuiling te-

gen te gaan en de gewelfschilderingen na hun restauratie in al hun 

pracht te kunnen behouden heeft de Stichting flink gewerkt aan een 

klimaatverbetering. Zo is er voor de bidkaarsen een speciale afzuigings-

installatie geïnstalleerd. Met regelmatig controleren wij de filters van de 

installatie en daarbij kan geconcludeerd worden dat de installatie pri-

ma werkt. Om de mate van vervuiling van de gewelven in de gaten te 

kunnen houden is er een systeem bedacht waarbij er platen zijn aange-

bracht in een deel van een gewelf. Deze platen worden periodiek ver-

vangen waarbij de gecontroleerd kan worden in welke mate de vervui-

ling toeneemt. Tot nu toe hebben we kunnen concluderen dat de ge-

nomen maatregelen als de afzuiginstallatie bij de bidkaarsen en het 

reguleren van het verwarmen van de kerk duidelijk resultaat hebben 

gehad.  

RESULTATEN ONDERHOUD 

Door het tragische overlijden van Gerard Stultiens op maandag 12 maart 2012 

zal die dag voor altijd een zwarte pagina vormen in de geschiedenis van de 

Martinus. Wij gedenken hem in deze Nieuwsbrief omdat hij van bijzondere be-

tekenis voor de kerk is geweest. Door zijn vele en alomvattende werkzaamhe-

den was hij er kind aan huis, overdag, maar ook vaak 's nachts, als het alarm 

hem weer eens van zijn bed lichtte. Hoewel Gerard als  vrijwilliger verbonden 

was aan het kerkbestuur en niet aan de Stichting, was hij vaak en in velerlei 

opzicht bij onze  werkzaamheden betrokken. Door zijn spontane inzet, zijn con-

tacten met onze technische commissie, zijn dadendrang en zijn dienstbaar-

heid.  

Bevlogen en gedreven als hij was heeft hij bijna al zijn vrije tijd gegeven aan 

''zijn'' Martinus. De kerk was hem heilig  en na zijn pensionering was zij zijn be-

langrijkste levensinvulling geworden. Nu is hij van het ene op het andere mo-

ment uit ons midden weggerukt. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtge-

note Maria, Marc, Robbert en Ester, die hem, meer nog dan wij, moeten mis-

sen. 

IN MEMORIAM GERARD STULTIENS 



Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rond-
om het Martinus Monument?  

Meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via 
rjaslag@gmail.com 

IN ZWAAR WEER 
Door Silvia Pellemans 

De recessie heeft zwaar toegeslagen en 

overal moet bezuinigd worden. Dit 

wordt ook gemerkt bij de Stichting Marti-

nus Monument. De afgelopen jaren is er 

consequent goed onderhoud gepleegd  

en de kerk staat er dankzij uw bijdrage 

en die van het Rijk, gemeente en pro-

vincie fantastisch bij.  Om de kerk in 

deze staat te houden is periodiek onder-

houd een must.  

De Stichting heeft daarom vorig jaar 

wederom een 6 jaren instandhoudings-

subsidie voor de periode 2011-2017 aan-

gevraagd bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE). 

 

Helaas is deze aanvraag niet gehono-

reerd door een enorme overschrijding 

van het beschikbare subsidiebudget. 

Geen rijkssubsidie houdt in dat er ook bij 

de provincie geen subsidie kan worden 

aangevraagd en de Stichting dus voor 

de kosten van het onderhoud is aange-

wezen op zichzelf, de Vrienden van 

Martinus , de bijdrage van het kerkbe-

stuur en de gemeente Weert.  

In januari van dit jaar is een nieuwe aan-

vraag ingediend bij de RCE voor de 

periode 2012-2018. Door bezuinigingen 

bij de overheid is het subsidiebedrag 

echter drastisch verlaagd naar maxi-

maal € 65.000. Wanneer u weet dat wij 

de afgelopen 10 jaar € 436.000 hebben 

uitgegeven voor onderhoud en we voor 

de komende 6 jaar € 316.000 nodig heb-

ben zult u zich realiseren dat dit lang 

niet voldoende is!  

Momenteel is de Stichting in gesprek 

met de gemeente en de provincie om 

hen te doordringen van de financiële 

problemen waar wij ons in de toekomst 

voor gesteld zien. Wij zullen alles in het 

werk stellen om het Martinus Monument 

in stand te houden. Uw bijdrage hieraan 

wordt enorm gewaardeerd. 

BRIM-SUBSIDIE 2012 

Op 16 januari ontving de RCE 

bijna 3000 aanvragen voor 

onderhoudssubsidie voor 

rijksmonumenten; 700 meer 

dan vorig jaar. Dat betekent 

dat het beschikbare budget 

van 50 miljoen euro waar-

schijnlijk niet toereikend zal 

zijn om al deze aanvragen te 

honoreren. 

Dit werd in 2011 al voorzien. 

Daarom kregen in 2012 twee 

groepen aanvragers voor-

rang. 

1. De molens, kastelen en 

buitenplaatsen die in 

2006 een Brim-subsidie 

voor zes jaar hebben 

gekregen, omdat conti-

nuïteit belangrijk is bij 

planmatig onderhoud. 
2. De aanvragers die in 

2011 niet zijn gehono-

reerd. Dat waren er on-

geveer 1800 die wel in 

het opstellen van de 

plannen hebben geïn-

vesteerd. 
 

Waarom de kerken niet 

worden geschaard onder de 

eerste groep is de Stichting 

een raadsel. 

Door Rob Slag  

Donderdag 30 november 2011 vond de 

eerste “Vriendenavond” plaats in dien-

stencentrum “de Roos” aan de Beek-

straat. Tot tevredenheid van het bestuur 

hadden vele vrienden aan de uitnodi-

ging  gehoor gegeven.  

Na de informele ontvangst met koffie, 

vlaai en een woord van welkom was het 

woord aan de penningmeester van de 

stichting, Ingeborg Blom-Lamerikx. Zij 

hield een boeiende presentatie waarin 

ze de aanwezigen inleidde in het finan-

ciële reilen en zeilen van de Stichting. 

De kern van haar boodschap was dat   

- ondanks de aanwezige reserves- alle 

zeilen bijgezet moeten worden om het 

nieuwe zesjarig onderhoudsplan te kun-

nen uitvoeren.  

Dit te meer door uitloting bij de BRIM 

2011 en uitblijvend resultaat van het 

overleg van de Stichting met het kerk-

bestuur over een nieuwe jaarlijkse bijdra-

ge aan het onderhoud van de kerk. 

Daarna was het woord aan kunsthistori-

cus Erik Caris, die ongeveer alles weet 

van het Martinusmonument. In zijn le-

zing , “De Martinuskerk, een oude lief-

de”, nam Erik ons mee op reis langs de 

verschillende aspecten die met een 

monument samenhangen ( emotie, 

beleving, historie en zorg ). 

Na de lezing was er gelegenheid tot het 

stellen van vragen, waarvan gelukkig 

veelvuldig gebruik werd gemaakt.   

De avond zou niet compleet zijn ge-

weest als PR-commissielid Harry Meeu-

wissen, niet in gelegenheid was gesteld 

om de aanwezigen op te roepen , waar 

mogelijk,  nieuwe vrienden te werven. 

De daartoe aanwezige info-sets vonden 

gretig aftrek. 

Omstreeks half tien werd het formele 

gedeelte van de avond afgesloten. Zo 

bleef er voldoende tijd over om,  bij een 

drankje en een hapje, de banden ver-

der te verstevigen.  

TERUGBLIK VRIENDENAVOND 


