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Jaarverslag 2018
 
Het jaarverslag 2018 van de Stichting Martinus Monument is verschenen. De opbrengst van onze
fondswervende actie ' Vrienden van Martinus' bedroeg in het verslagjaar bijna €10.000. Een prachtig
bedrag maar helaas moeten we constateren dat de opbrengst de laatste jaren gestaag terug loopt. Reden
voor het bestuur om zich te beraden over verdere acties.
In 2018 is het houtwerk aan de buitenkant van de kerk weer volledig geschilderd. Daarnaast is klein
onderhoud verricht. Dankzij planmatig onderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan blijft het
monument in uitstekende staat. Dit jaar, 2019, zal een nieuw meerjarenonderhoudsplan worden
opgesteld.
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Nieuws vanuit het bestuur 
Silvia Pellemans heeft na ruim 8 jaar besloten haar lidmaatschap van het bestuur van de stichting

Martinus Monument te beëindigen. Als kunsthistoricus en toenmalig beleidsadviseur voor

monumenten en erfgoed bij de gemeente Roermond heeft ze een zeer belangrijke bijdrage

geleverd. Het bestuur is haar daarvoor zeer dankbaar en wenst haar heel veel succes toe bij haar

nieuwe uitdagingen.

 

Silvia hield zich binnen het bestuur ook bezig met communicatie . Zij onderhield onder meer de

website en maakte de nieuwsbrief. Dit onderdeel van haar bestuursportefeuille neemt Harriët Blaas

van haar over die in mei is toegetreden tot het bestuur.

Harriët: "Met veel plezier treed ik toe tot het bestuur van het Martinus Monument en neem de

communicatietaak van Silvia over. Communicatie is al jarenlang mijn vak. Vroeger bij Hoechst

Weert en Trespa International en de afgelopen 20 jaar bij MeanderGroep Zuid-Limburg, een grote

organisatie voor zorg en welzijn in Parkstad. Ik houd ervan te luisteren naar mensen om met hun

verhalen een boodschap over het voetlicht te brengen. Ik weet zeker dat er over de Martinuskerk

heel veel mooie verhalen zijn te vertellen. Inspiratie krijg ik dagelijks want vanuit mijn appartement

heb ik een prachtig uitzicht op de kerk."

 



De slechtvalken, pelgrims bovenin de
Martinustoren
Sinds een jaar of 4 huisvest de Martinustoren een nestkast voor slechtvalken. Ad Verhees is de man

achter de slechtvalken in de Martinustoren. “Het is prachtig dat we dit kunnen doen. Ik voel me vereerd

met de samenwerking.”

Het was de zoon van Ad, Joris, ecoloog en net als zijn vader vogelliefhebber, die ontdekte dat er

slechtvalken, een beschermde vogelsoort,  zaten in de toren. Samen met een collega die al jaren

beheerder is van de nestkast in de kerktoren in Echt, nam Ad contact op met de Deken en het bestuur

van het Martinusmonument met het verzoek of iets dergelijks ook mogelijk zou zijn in de Martinustoren.

Lees hier het hele interview met Ad Verhees.

‘Mijn Martinus’ is een serie waarin mensen vertellen over hun relatie met de
Martinuskerk in Weert. In de eerste aflevering is Deken Franken aan het woord.

 

Meer dan alleen maar een prachtig
gebouw

 
“De Martinuskerk is een geweldig mooi monument, het mooiste gebouw van Weert, al klinkt dat uit

mijn mond misschien wat chauvinistisch. Het behoort niet voor niets tot de top 100 monumenten

van ons land. Al eeuwenlang steken mensen hier aandacht, energie en geld in. Maar dit monument

https://www.meandergroep.com/storage/downloads/martinus-nieuwsbrief-1-2019-slechtvalk-definitief.pdf


is pas echt mooi als er mensen zijn  die er bidden, mediteren en zingen.”

Lees hier het hele interview met Deken Franken.

Voor uw agenda
Het carillon van de Martinuskerk is in de maand juli naast de reguliere bespelingen ook volop te horen in

het kader van het 15de Internationale Beiaardfestival. Een paar hoogtepunten:

Op 11 juli om 19.30 uur is het openingsconcert met als gastbeiaardier prof. Ellen Dickinson van

Yale University (VS).

Op zaterdag 27 juli wordt het festival afgesloten met 'Jukebells- Weerter toren' , een concert met

verzoeknummers door stadsbeiaardier Frank Steijns (14.00 uur).

Meer over het Internationaal Beiaardfestival.

'Plekken van plezier' is het thema van Open Monumentendag 2019 op zaterdag 14 en zondag 15

september . Plezier kunt u zeker ook beleven aan de st. Martinuskerk en - toren die op zaterdag van

10.00 - 16.00 uur opengesteld zijn voor publiek.

Meer over Open Monumentendag in Weert
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