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Terugblik 2020 – Vooruitblik 2021
Onderhoud Er is het afgelopen jaar onder regie van de technische commissie
van onze stichting weer het nodige onderhoud aan de Martinuskerk verricht.
Heel belangrijk is de vervanging van de brandmeldinstallatie die in dit jaar is
voorbereid en in januari 2021 wordt uitgevoerd.
Slechtvalken Opnieuw bracht een koppel slechtvalken een nest jongen groot,
in de speciaal daarvoor aangebrachte nestkast, hoog in de toren van de
Martinus. Dankzij de webcam is dit gebeuren voor iedereen van heel dichtbij te
volgen.
Bestuurswisseling In juni nam Deborah Reijnart de functie van secretaris van
de Stichting Martinus Monument over van Rob Slag.
Open Monumentendag Vanwege Corona zijn veel evenementen in 2020
afgelast maar in september was er wel Open Monumentendag in Weert, zij het
in aangepaste vorm. De beklimming van de toren van de Martinuskerk was niet
mogelijk, maar bezoekers konden wel een kijkje in de kerk nemen, desgewenst
tijdens een rondleiding.
De stichting Martinus Monument heeft dit jaar geen avond voor Vrienden
georganiseerd. In 2021 maken we dat zeker goed. Het komend jaar viert de
stichting immers een bijzonder jubileum: het 50 jarig bestaan. U hoort hier
zeker meer over.

Terugblik Open Monumentendag
Meer dan 300 mensen brachten op zaterdag 12 september, tijdens de
landelijke Open Monumentendag, een bezoek aan de Martinuskerk. Soms
kwamen zij voor de eerste keer, vaak betrof het een hernieuwde kennismaking.
Bestuursleden van de Stichting Martinus Monument stonden klaar om hen te
ontvangen. Vier maal was er op die dag een rondleiding voor kleine groepen
geïnteresseerden. Zij reageerden enthousiast op de vele verhalen die achter
allerlei elementen van en in de kerk schuil gaan.

‘Mijn Martinus’ is een serie waarin mensen vertellen over hun relatie met de
Martinuskerk in Weert. In deze aflevering Rob Slag

“Dit cultureel erfgoed is het waard om door te geven.”
Na 12 jaar heeft Rob Slag afscheid genomen van het bestuur van de Stichting
Martinus Monument. Al die jaren was hij als secretaris en lid van het DB nauw
betrokken bij het wel en wee van de kerk als monument. Nu is het tijd om het
stokje over te dragen. Hij kijkt terug op zijn bestuursperiode en vertelt over zijn
verbondenheid met de kerk. Lees hier zijn verhaal.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021.
Vanaf deze plaats willen wij u hartelijk danken voor uw ondersteuning het
afgelopen jaar. In het komende jaar – dat van ons 50 jarig bestaan - zullen wij
opnieuw ons steentje bijdragen voor het behoud van het Martinus Monument.
Bestuur Stichting Martinus Monument
(de foto toont een van de prachtige gewelfschilderingen van de Martinuskerk)

Ons e-mail adres is
info@martinusmonument.nl
Persoonsgegevens aanpassen. Uitschrijven.

