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Op 19 september vernamen wij uit
de media (!) dat aan de Stichting
Martinus Monument een bijdrage
van € 164.642 is toegekend. Gevoegd bij de € 55.000, die ons door
de gemeente Weert voor de komende 6 jaren in het vooruitzicht zijn gesteld, de geweldige bijdrage van u,
onze Vrienden, de financiële steun
van het kerkbestuur vormt het totaalbedrag een behoorlijk fundament
voor de uitvoering van onze meerjarenplannen. We kunnen de toekomst
dan ook weer met licht optimisme
tegemoet zien.
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vraag bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor 2012 voor het 2de
opeenvolgende jaar is afgewezen,
lag er onverhoopt toch nog een subsidiemogelijkheid in het verschiet. Tot
haar geluk kon de Stichting een
aanvraag indienen bij de provincie
in het kader van restauratie en stimulering herbestemming monumenten.
Het voor de BRIM-aanvraag eerder
opgesteld restauratie- en onderhoudsplan werd met behulp van
onze eigen mensen en architectenbureau SatijnPlus herschreven tot het
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WWW.MARTINUSMONUMENT.NL
De Stichting gaat digitaal. Hoewel we al een aantal jaren in het bezit waren van een prachtige website werd het tijd voor iets nieuws. Vanaf half
december 2012 is de website 2.0 een feit. Op de site vindt u informatie over
de Stichting, het monument, het geplande onderhoud, de acties en ons
laatste nieuws.

CONTACTINFORMATIE

Naast de lancering van de vernieuwde website zijn we vanaf december
ook te vinden op LinkedIn en Facebook. Altijd op de hoogte blijven? Volg
ons dan op Twitter of meldt u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

info@martinusmonument.nl

Stichting Martinusmonument
Postbus 143
6000 AC WEERT
Rabobank 17 69 80 792

NIEUWE ACTIES
Binnen het bestuur van de Stichting
Martinus Monument is een aparte
PR-Commissie actief. De leden van
de commissie zijn momenteel druk
in de weer met het opzetten van
nieuwe (sponsor) acties en activiteiten.
2013 belooft wat dat betreft een
spannend jaar te worden waarin
we op u als Vriend van Martinus
hopelijk weer een oproep mogen
doen. We zullen echter niet vergeten u te belonen voor uw Vriendschap en stellen u alvast een
tweede Vriendenavond in het
vooruitzicht.
Meer informatie over de nieuwe
acties en een agenda met de
geplande activiteiten zal in de
volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

BEDANKT
Na zich ruim acht jaar ingezet te hebben voor de Stichting Martinus Monument is Tamara van Scheijndel op 22
juni jl. teruggetreden als bestuurslid .
Tamara heeft de afgelopen jaren veel
betekend voor de Stichting bij verschillende projecten en het opzetten van
verscheidene PR activiteiten. Zij was
een belangrijke redactionele kracht bij
de totstandkoming van het boek: De
Sint Martinuskerk anders belicht.

Tamara’s plaats in het bestuur en de PR
-commissie is vanaf 8 oktober overgenomen door Charlotte Hoogers, zij zal
zich verderop in deze nieuwsbrief aan
u voorstellen.

Onlangs heeft het bestuur op gepaste
wijze afscheid genomen van Tamara
en haar bedankt voor haar bijdrage
aan het behoud van de Sint Martinus.
Bij haar afscheid werd vanwege haar
verdienste de erepenning van de
Stichting aan haar verleend.

Dank en het
ga je goed.

Tamara, vanaf deze plaats willen wij je
nogmaals bedanken voor je inzet. Je
was een zeer kundig bestuurslid en een
hele prettige collega.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Meld u dan aan
voor de digitale nieuwsbrief via info@martinus.nl

Hou uw e-mail en onze nieuwe
website in de gaten voor de laatste nieuwtjes!

MAG IK ME VOORSTELLEN….
Ik ben Charlotte Hoogers-Wanders,
sinds 1976 getrouwd met Wim Hoogers
en trotse ouder van een prachtige
dochter en zoon. Zowel mijn man als ik
zijn afkomstig uit Groningen. In 1977
hebben wij de stad Groningen achter
ons gelaten en zijn sindsdien woonachtig geweest in de provincies ZuidHolland, Gelderland, en Noord-Holland.
Sinds 1991 wonen wij in Limburg, waarvan de laatste acht jaren in Weert.

Wat doe ik in het dagelijks leven?
Jarenlang ben ik als medewerker communicatie en pr werkzaam geweest in
een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Weert. In mijn vrije tijd heb
ik de opleiding Theologie & Levensbeschouwing gevolgd. Na mijn afstuderen heb ik in 2010 het roer omgegooid.
Sindsdien ben ik namelijk vanuit mijn
eigen praktijk werkzaam als geestelijk
verzorger en als docent levensbeschouwing aan Het College Weert.

steken en/of even een rustmoment
voor zichzelf te vinden. Daarnaast zijn
er denk ik tal van mensen die naar
Weert komen om onze kerk te bezichtigen. Ook hierin heeft de Sint Martinuskerk een belangrijke functie voor de
Weerter middenstand en gemeenschap.

Ik ben geen echte ‘Wiertse’, maar wil
mij heel graag inzetten voor het behoud van dit prachtige gebouw. Zowel
u als ik weten dat geld het belangrijkste
middel hiertoe is. Het is dan ook bijzonWat zijn mijn beweegredenen om mij
der fijn om te weten dat wij het als bevoor de Stichting Martinusmonument in stuur niet alleen
te zetten?
hoeven te doen, dat wij u als vrienden
achter ons hebben staan. Wat is een
Vanuit spiritueel en cultureel oogpunt is
mens zonder vrienden? Wat is onze
de Sint Martinuskerk voor mij en veel
stichting zonder vrienden? Als ‘kersvers’
anderen een heel belangrijk gebouw.
bestuurslid hoop ik op een mooie, blijHierbij denk ik niet alleen aan de reguvende vriendschap!
liere kerkgangers en de culturele geschiedenis en tradities van Weert, maar
Charlotte Hoogers - Wanders
ook aan al diegenen die even naar
binnen lopen om een kaarsje op te

OPEN MONUMENTENDAG 2013
MACHT EN PRACHT is het thema van de Open Monumentendagen 2013 die zullen plaatsvinden in het weekend
van 14 en 15 september. Ook de Sint Martinus zal dan wederom opengesteld zijn en extra aandacht besteden
aan het thema. Zoals u gewend bent zullen er rondleidingen zijn waarin verschillende onderdelen van de kerk
worden belicht aan de hand van het thema.

