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Nieuwsbrief 5/ januari 2020 SVMM 

 

Afgelopen november mocht ik het voorzitterschap overnemen van Jan Wilting. 

Jan had aangegeven dat hij graag een stapje terug wilde doen en het 

voorzitterschap aan een ander overdragen, wel blijft hij actief voor de hand- 

en span diensten. Samen met de andere bestuursleden, adviseurs en 

vrijwilligers heeft Jan verschrikkelijk veel en goed werk verzet om de kerk te 

transformeren naar een multifunctioneel gebouw, dit heeft u kunnen lezen in 

nieuwsbrief nummer vier 2019. Tijdens zijn laatste bestuursvergadering is Jan 

op passende wijze bedankt voor zijn inzet. Ondanks dat het resultaat tot nu 

toe prachtig is, is er nog veel werk te doen om het gebouw voor de toekomst 

te kunnen be- en onderhouden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de 

toekomst visie, wat kunnen en willen we met het gebouw. Wat wij hierbij 

nodig hebben zijn uw reacties en opmerkingen hoe groot of klein dan ook, 

neem gerust contact met een van ons op. Het gebouw is immers niet alleen 

van de stichting maar van ons Megchelsen. Het bestuur bestaat uit drie 

personen te weten Peter Raben; voorzitter, Gert Snelting; secretaris en Anton 

ter Voert; penningmeester, voorlopig is ervoor gekozen om het bestuur uit 

drie personen te laten bestaan om slagvaardig te blijven. Hierbij is  onder-

steuning van adviseurs met elk hun eigen kundigheid, zij geven gevraagd en 

ongevraagd adviezen aan het bestuur, zodat de ‘kerk’ als middelpunt van 

Megchelen kan blijven bestaan.  

Als laatste is er onze wens voor u en ons allen. 

Het oude jaar is gaan slapen, 

het nieuwe jaar is aan het ontwaken. 

Wij wensen u veel liefde, gezondheid en geluk, 

dan kan ook dit jaar niet meer stuk. 

En dat al uw wensen uit mogen komen, 

waarvan u in het oude jaar alleen heeft mogen dromen. 

Dit wensen wij u allen, 

dat 2020 voor iedereen mag knallen. 

 

Namens SVVM, Peter Raben. 

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

Voert Penningmeester) van de Stichting Vrienden Martinuskerk (SVMM) wenst 

u een gelukkig nieuwjaar 2020. 


