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Nieuwsbrief SVMM 4/2019 jaaroverzicht.  

 

Sinds 2018 is de Martinuskerk en park eigendom van Megchelen en ondergebracht in 

een stichting (SVMM Stichting Vrienden Martinuskerk Megchelen). Feitelijk is de kerk 

daarmee in eigendom gekomen van Megchelen. Dit om te voorkomen dat het 

gebouw in het midden van ons dorp in verval zou (gaan) geraken. De kerk is dus van 

Megchelen en ons allemaal. Daarmee rust op ons de verplichting om het gebouw te 

onderhouden en de daarvoor benodigde exploitatiekosten bij elkaar te krijgen. Deze 

kosten bestaan uit bijvoorbeeld: Energiekosten (gas, water, elektra), verzekeringen 

(Brand/storm-, aansprakelijkheid vrijwilligers/bestuur/derden, inboedel), reparatie 

en onderhoud. We geven hierna een opsomming wat we daar het afgelopen jaar zoal 

van gedaan hebben: 

 

1. Vervanging van defecte uurwerk en kruisverlichting door LED. 

 
 

2. Het altaar is verwijderd, zo is een groter podium ontstaan. 
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3. De kerkbanken zijn vervangen door stoelen, hierdoor is de ruimte flexibeler  

 

4. In de biechtstoelen zijn toiletten aangebracht 

5. De jaloezieën op de zijwanden zijn vervangen door “glas in lood” 

6. De sacristie is ingericht als vergaderruimte en er zijn 2 keukenblokjes geplaatst. 

7. In de Mariakapel en vergaderruimte zijn vloertegels gelegd. 

 

 
 

Waarom doen we dit allemaal ? 

Om de exploitatie van het kerkgebouw ook op langere termijn sluitend te krijgen 

hebben we op de 1e plaats u als donateur hard nodig. Daarnaast moeten we extra 

inkomsten zien te krijgen om toekomstig onderhoud aan de kerk en kerkhof te 

kunnen blijven doen. Hiervoor moeten we de kerk multifunctioneler gebruiken want 

alleen van 1x per maand een “kerkviering” houden kunnen we de schoorsteen niet 

blijvend laten roken. Als stichting zouden we dat financieel niet vol kunnen houden. 

Daarom proberen we ook andere inkomsten te genereren door het verhuren we de 

kerk voor andere passende activiteiten. Dat we daar huur voor vragen roept nog wel 

eens vragen op bij deze en gene, maar dit is hard nodig om alle kosten te kunnen 

dekken. Zouden we dit niet doen dan houdt de stichting namelijk onherroepelijk op 

om te bestaan.  
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Alleen voor activiteiten in het algemeen Megchels belang kunnen we hierop tegen 

een gereduceerd tarief een uitzondering maken. Los van de financiën doen ook nog 

eens ontzettend veel vrijwilligers zonder enige vergoeding hun uiterste best om in en 

rond de kerk een handje te helpen. Alleen op die manier kunnen we de kerk overeind 

houden. We geven hierna een indruk van bijzondere activiteiten in 2019:  

 

De kermisviering met processie.    Palmpasenviering 

     
 

Jubileum van de Rotary club Bergh           Presentatie jaarboek Achterhoek 

  
Tentoonstelling “Kamp Rees” 

 
 

Het bestuur (Peter Raben voorzitter, Gert Snelting secretaris en Anton ter Voert 

Penningmeester) van de Stichting Vrienden Martinuskerk (SVMM) wenst u een zalig 

kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 2020. 

Verder in 2019: 

 Carnavalsviering 

 Oecumenische dialectviering 

 Jubileum concert St Caecilia 

 WBE + Wildbuffet (3x) 

 Kerstboom ontsteken 

 Kerst- en Oudjaarviering 

 

 

 


