VERENIGING VRIENDEN MARTINIKERK
JAARVERSLAG 2021

Leden
Op 31 december 2021 telde de Vereniging Vrienden Martinikerk 543 leden. Ten
opzichte van 2020 was dit een vermindering van 11 leden.
De VVM kent na het overlijden van Jaap Beintema twee ereleden en twee leden
die een speld hebben gekregen.
Vriendenaantal
De ledenadministratie werd bijgehouden door de penningmeester, de heer G.
Kuipers. In het staatje hieronder is het verloop te zien.
Aantal leden per 1-1-2021
Bij: nieuwe leden
Af: overleden
Af: opgezegd
Af: uitgeschreven
(vertrokken zonder nieuw
adres op te geven)
Aantal leden per 31-12-2021

554
8
12
4
3

543

Onze inkomsten zijn in vergelijking met 2020 ongeveer gelijk gebleven, omdat
wij de bijdragen voor de dak- en thuislozen en de bijdragen voor de nieuwe
vleugel in 2020 er buiten hebben gelaten.
Bestuur
Op 31 december 2021 was de bestuurssamenstelling als volgt.
J.J.H.M. Derksen
voorzitter
G. Kuipers
penningmeester
J.E. Noordhof-Hoorn
secretaris
P.H. Broekhuizen
bestuurslid
C.K. Oosterhuis
bestuurslid
W.J.M. Levinga
bestuurslid
Het bestuur van de VVM heeft, ondanks de beperkingen die opgelegd werden
door het coronavirus, geprobeerd aandacht voor de Martinikerk te genereren.
Het heeft zeven keer vergaderd, waarvan vier keer digitaal. Eenmaal in oktober
is een vergadering vanwege ziekte afgelast.
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Tijdens de Algemene Vergadering op 27 maart 2021 traden de bestuursleden Jan
Visser en Gert Zuidema af en waren niet herbenoembaar.
Aftredend en herbenoembaar waren Annelies Noordhof en Jan Derksen.
Als nieuwe bestuursleden werden Coen Oosterhuis en Wout Levinga benoemd.
Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van de pandemie heeft de
Algemene Vergadering digitaal plaatsgevonden.
De jaarlijkse lezing is niet doorgegaan.
Naast de bijeenkomsten hebben bestuursleden onderling contact gehad over de
voortgang van diverse activiteiten, zowel mobiel, per email of via WhatsApp.
Er is aandacht geschonken aan de Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR). Consequentie hiervan is onder meer dat er een
aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Er wordt gesproken over een
taakbeschrijving van bestuursleden en nieuwe statuten en het Huishoudelijk
Reglement die aan de AV van 2022 of later zullen worden voorgelegd.
Het jaarlijkse Martiniconcert op 11/11 is samen met de Stichting Martini Beiaard
Groningen (SMBG) georganiseerd en heeft voor het eerst een uur i.p.v. 45
minuten geduurd. De belangstelling, hoewel wij het een van de mooiste
uitvoeringen van de afgelopen jaren vonden, was qua bezoekersaantal
teleurstellend. De film van het concert is op het Internet en op onze website te
vinden.
Verdere activiteiten
1. T.b.v. de Martinikerk heeft de VVM in de kerk in 3D, d.w.z. in een
fotografisch weergave, laten uitvoeren. De teksten en afbeeldingen zullen
in het Nederlands, Duits en Engels worden uitgevoerd. Deze zullen bij
aanvang van toeristisch seizoen 2022 gereed zijn.
Aan Deborah Oosterhuis is € 400 gedoneerd voor het project dat een
geschenk is aan de Martinikerk en zijn vrijwilligers.
Op de website van de SMG zal de 3D-presentatie te zien zijn.
2. De donateursactie 2021 voor het schilderij van Cornelis Jetses in de
kooromgang is door Stad en Lande gerealiseerd. Samen met de Stichting
Cornelis Jetses zullen wij het doek en de lijst ter reparatie aanbieden in
februari 2022. Door o.a. corona is een eerdere poging niet doorgegaan.
3. Het bestuur is akkoord gegaan met een bedrag van € 1000 voor het
opknappen van de tafels in de Librije en de kapel.
4. Ook het opknappen van de verwarmingen à raison van € 375 is door ons
betaald.
5. Bij het overlijden van ons erelid Jaap Beintema is een
overlijdensadvertentie in het Dagblad van het Noorden geplaatst.
6. Er is een bijdrage van € 175 gegeven t.b.v. een toelichting van Egbert
Modderman op zijn “Werken van Barmhartigheid” in de kooromgang. Te
zien op onze website.
Daarnaast
7. Voor de VVM-website is Coen Oosterhuis verantwoordelijk.
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8. Aan de buitenkant van de kapel bij de noorddeur van de kerk is de
dodenlichtnis in ere hersteld. In de winter brandt hier een (nep-)kaars.
Oorspronkelijk werd hier een kaars gebrand om de dolende zielen van
gestorvenen die op het Martinikerkhof lagen, te weren uit de kerk.
9. Onze penningmeester, Geert Kuipers, heeft de VVM vertegenwoordigd bij
het Schnitger Festival.
10.De voorzitter is betrokken gewest bij diverse Sint Martinusactiviteiten,
zoals de maaltijden voor dak- en thuislozen.
De gelden die voor dak- en thuislozen zijn opgehaald zullen ten goede
komen aan de nachtopvang, zodat het gehele jaar door maaltijden kunnen
worden verstrekt.
11.In 2021 zijn de geplande vergaderingen van het Landelijk Martinusberaad,
waaraan wij deelnemen, fysiek niet doorgegaan vanwege corona. Wel is er
eenmaal digitaal vergaderd. Daarnaast hebben er email-uitwisselingen
plaats gevonden.
12.Een officieel overleg met de SMG heeft in 2021 niet plaatsgevonden, wel
een officieus. Gezamenlijk zijn er gelden ingezameld voor de Martinikerk
m.b.v. het carillon in december 2020 t/m januari 2021.
13.Bij Open Monumentendag is het bestuur aanwezig geweest.
14.De tot nu toe fysieke jaarlijkse bijeenkomst in de Groninger Archieven is
digitaal geworden.
15.De relatie met de SMBG blijft goed. Het wederzijds toesturen van stukken
blijft gehandhaafd. Gezamenlijk is de 3D-opzet van kerk en toren
gerealiseerd en gepresenteerd n juni.
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