
Nieuwsbrief SVMM 1/2018 (Stichting Vrienden Martinuskerk Megchelen).  

 

Sinds 29 juni 2018 is de kerk en park eigendom van Megchelen en ondergebracht in 

een stichting (SVMM Stichting Vrienden Martinuskerk Megchelen). Het Kerkhof, dat 

we ook wel Herdenkpark, noemen beheren we sinds 2018 eveneens als SVMM. We 

zullen u puntsgewijs op de hoogte houden van de werkzaamheden v/d Stichting: 

 

1. Augustus 2018 heeft de parochie alle financiële afspraken, die met de 

overdracht van kerk, park en kerkhof samenhangen, aan de SVMM voldaan. 

2. Op 12 oktober was de overdracht van kerkelijke goederen a/d parochie zoals 

enkele beelden, kelken en sacramentele zaken. Hierover zijn bij de overdracht 

afspraken gemaakt. Alle overige inventaris wat nu nog in en bij de kerk 

aanwezig is blijft in eigendom van SVMM. 

3. Een 30-tal rechthebbenden hebben d.m.v. een brief de mogelijkheid gekregen 

om de grafrechten van hun overleden dierbaren te verlengen. Het overgrote 

deel heeft hiervan gebruik gemaakt. Van degenen die hier geen gebruik van 

maken worden de graven geruimd.  

4. De uurwerkverlichting van de toren is aan alle kanten in meer of mindere 

mate kapot. Ook het uurwerk zelf heeft een grondige onderhoudsbeurt nodig. 

Er is een offerte aangevraagd om e.e.a. te repareren of te vervangen. Ook zit 

er een optie bij om de huidige gloeilampen te vervangen door energie zuiniger 

LED-verlichting. De kosten voor herstel bedragen minimaal € 10.000 en 

maximaal € 18.000. Als SVMM vonden we dat veel geld en vroegen ons 

hardop af of het dit allemaal wel waard zou zijn…… ?? Daarom hebben we in 

augustus besloten om de verlichting eerst helemaal uit te zetten en de 

reacties vanuit Megchelen te peilen. Aanvankelijk vielen die mee en dachten 

we dat niemand de verlichting op de toren zou gaan missen. Naarmate het 

echter eerder donker werd en de 

wintertijd inging kwamen de reacties 

van alle kanten binnen. Vanuit 

Duitsland, Netterden, Gendringen en De 

Landford. Allemaal  misten ze vanuit 

verte de verlichting op de kerktoren als 

middelpunt van Megchelen. Alhoewel 

deze verlichting  nog steeds defect is 

hebben we die gezien de reacties 

inmiddels toch weer aangezet. We 

zullen ons als SVMM de komende tijd 

gaan beraden hoe we reparatie of vervanging van de verlichting kunnen 

oplossen…?. Ook gaan we pogingen ondernemen om de financiering daarvoor 

rond te krijgen. Alleen in dat geval is herstel van de verlichting mogelijk. 

5. Samen met CLM en andere verenigingen werken we als SVMM mee aan een 

gezamenlijke website voor Megchelen. Op die manier kunnen we donateurs en 

inwoners eenvoudiger en sneller informeren. Ook wordt er gewerkt aan een 

nieuw en herkenbaar logo voor de SVMM.   

Megchelen zonder kerktorenverlichting 



6. In oktober zijn voorbereidingen gestart om het altaar te verwijderen. Enerzijds 

was dat een verplichting vanuit de parochie bij de aankoop van de kerk, 

anderzijds geeft het meer ruimte op het 

“priesterkoor” voor een zangkoor, 

muziekvereniging of de hoornblazers bij 

de Hubertusviering. In de week van 5 

november is het altaar verwijderd. Het 

altaarblad krijgt een herbestemming als 

bank op het Herdenkpark (kerkhof) 

dichtbij het kindermonumentje.  

7. De knielbanken zijn uit de kerkbanken verwijderd zodat er alleen nog 

zitplaatsen zijn overgebleven. 

8. Enkele bomen van de Heymanshof zijn vanwege de start van de bouwaktivi-

teiten door CLM overgeplaats naar het Herdenkpark (kerkhof). Daarmee krijgt 

ons dorpshart uiteindelijk een groener aanzien. 

9. In een kranteartikel hebben we een oproep gedaan om de SVMM te komen 

versterken. Als nieuwe eigenaar van het kerkgebouw wil de stichting gaan 

werken aan een nieuwe toekomst voor het kerkgebouw. Om dit te kunnen 

realiseren is de stichting op zoek naar vrijwilligers én ideeën voor nieuwe 

functies, creatieve invullingen en initiatieven in en rond het kerkgebouw. 

 

In het algemeen zetten veel vrijwilligers zich nu reeds in om het kerkgebouw, het 

Martinuspark en het Herdenkpark (kerkhof) te onderhouden. Hiervoor willen we 

iedereen hartelijk danken. 
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