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VERENIGING VRIENDEN MARTINIKERK 

JAARVERSLAG 2020 

 

2020 is een bijzonder jaar geweest. Vanwege de pandemie heeft het bestuur het 

afgelopen jaar diverse malen op anderhalve meter afstand vergaderd. Helaas kon de AV 

in 2020 door de pandemie niet doorgaan. De AV is daarom verplaatst naar 27 maart 

2021. Ook het voor mei 2020 geplande evenement ‘Van Yesse naar Sint Jan’ kon niet 

doorgaan en is verplaatst naar woensdag 28, vrijdag 30 april en zaterdag 1 mei 2021.  

Er is ook positief nieuws: de nieuwe voorzitter van de SMG heeft actief samenwerking 

gezocht met het bestuur van de VVM. Tot tevredenheid van alle betrokkenen.  

Ook dit jaar heeft de VVM samen met de Stichting Martini Beiaard Groningen (SMBG) 

aandacht besteed aan het in 3D in kaart brengen van kerk en toren. 

 

 

1. ACTIVITEITEN 2020 

 

Van Yesse naar Sint Jan 

Toen in het voorjaar van 2020 bleek dat alle evenementen zouden worden afgelast, 

hebben de betrokken organisaties besloten het evenement ‘Van Yesse naar Sint Jan’ te 

verplaatsen naar het voorjaar van 2021. 

 

Het is dan weliswaar niet 800 jaar geleden dat de abt van het klooster Heisterbach en 

zijn monnik Caesarius het Cisterciënzer vrouwenklooster Yesse en de Martinikerk hebben 

bezocht, maar dat komt door corona-overmacht. In Miniatuur 1 van februari 2020 staat 

dit vermeld.  

Het boek “De arm van Johannes de Doper”, geschreven door Bart Flikkema, was ruim op 

tijd af. Besloten is, i.o.m. de provincie, om het boek op 8 mei 2020 officieus aan te 

bieden aan de CdK, René Paas, om zo ook de verkoop in de boekhandel mogelijk te 

maken. De officiële aanbieding gebeurt nu op 30 april 2021. 

 

De voorbereiding van de wandel-/processietocht met behulp van de Hanzehogeschool, is 

doorgegaan, zodat wij in 2021 a.h.w. een draaiboek uit de kast kunnen trekken. De 

begeleider van de studenten heeft toegezegd dat een nieuwe groep de honneurs in 2021 
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zal overnemen, zodat o.a. de begeleiding van de lopers is geregeld. De presentatie van 

de studenten is op 10 juni geweest. Op 4 september mocht het bestuur de definitieve 

beoordeling ontvangen.                   

 

De Groninger Archieven willen nog steeds een wandeling en lezing organiseren op 24 juni 

2021, Sint Jansdag.  

 

3D-project  

Met één Hanze-studente zijn wij verdergegaan om te komen tot een fotorealistische 

weergave van kerk en toren. Allereerst is het accent op de toren gelegd. Eind oktober is 

besloten dat wij meedoen in het afstudeerproject van Deborah Oosterhuis, zodat eind 

juni 2021 een, hopelijk voldragen eindresultaat, kan worden gepubliceerd.  

 

3D-puzzel  

Op 28 september is door Machteld Smit van Tucker’s Fun Factory een 3D-puzzel van kerk 

en toren aangeboden aan de CdK van Groningen, de heer Paas. Het was niet altijd een 

gemakkelijk traject, maar het resultaat mag er zijn! De 3D-puzzel is onder meer 

verkrijgbaar in de Martinikerk (zie de website). 

Het was een geslaagde samenwerking tussen ovt-architecten, SMG, de Stichting Martini 

Beiaard Groningen en uiteraard de VVM. 

 

Pronkjewailpad 

Dit jaar is de derde fase van het Pronkjewailpad ingegaan. De activiteit wordt uitgevoerd 

onder de vleugel van het Sint Martinusberaad. De geplande intocht in de Martinikerk op 

14 november is afgelast i.v.m. corona. 

 

Miniatuur 

Dit jaar hebben wij onze oud-hoofdredacteur Sybren Sybrandy herdacht die op 4 

september is overleden. In Miniatuur 2018, nummer 1, hebben wij hem dankgezegd voor 

zijn inspanningen. 

Afscheid is genomen van Marlies van Kruining als redacteur. Zij is van harte bedankt. 

Onder de leden hebben wij een peiling gehouden over het mogelijk verplaatsen van de 

AV en de daaropvolgende lezing naar een avond.  

Het aantal reacties (namelijk: 1) was zodanig dat wij niet verder zijn gekomen. 

 

Nieuwe vleugel in Martinikerk 

Dankzij een gulle, anonieme, gever heeft de kerk met bijdragen van de SMG en de VVM 

voor € 15.000 een nieuwe vleugel kunnen aanschaffen die op 12 maart is geplaatst.  

Dit tot groot genoegen van de betrokkenen en de organisatoren van “Schoonheid met een 
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Ziel”. 

 

SMG 

Het bestuurlijk overleg met de SMG heeft eind 2020 geleid tot een verdergaande uitruil 

van ideeën om meer geld voor de kerk te kunnen ophalen. In 2021 zal een en ander 

nader worden uitgewerkt. 

 

Open Monumentendag en Dag van de Groninger Geschiedenis 

Beide dagen, respectievelijk 12 september en 3 oktober, zijn vanwege de pandemie niet 

doorgegaan. 

 

Vergaderingen/bijeenkomsten 2020 

14 januari 

10 maart  

De AV van 4 april en de lezing hierna zijn verschoven naar 27 maart 2021 

8 december  

De vergaderingen van 1 september en 27 oktober zijn vervallen. Tussentijds is gebruik 

gemaakt van telefoon en e-mail. 

 

Het geplande Landelijk Martinusberaad in Zaltbommel op 3 juli 2020 is vervallen. Het 

beraad van 11 december is als Zoom-overleg gevoerd. 

 

Sint Martinusdagen  

De Sint Martinusdagen zijn inmiddels een traditie geworden in Groningen. De VVM 

ondersteunt, en werkt mee aan deze activiteiten, die samen met de Koninklijke 

Vereeniging voor Volksvermaken, de Protestantse Gemeente Groningen, de Stichting Sint 

Martinus’ Pronkjewailn, de GSV, de SMBG, Het Houten Huis en andere bij de Martinikerk 

betrokkenen worden uitgevoerd.  

Om extra gelden te verwerven konden wij bij de AH op het Helperplein emballagebonnen 

scoren. De opbrengst: € 783,10. In juni 2021 komt een vervolg. 

Daarnaast is er contact met “Omarm Groningen” om ondernemers en organisaties als de 

onze beter met elkaar in contact te krijgen. 

 

a. Nog ouder dan de Martinusactiviteiten is ons Sint Martinusconcert op 11 

november. In de uitgezonden film, die ook op OOG-TV was te zien, speelde Eeuwe 

Zijlstra als organist en opvoeder, het GSV-koor en –orkest, Geert Pruiksma trad 

op als Sint Martinus en Auke de Boer was de onvolprezen beiaardier. 

In de eerste 24 uur is de film ruim 600 maal bekeken op YouTube. 

b. ’s Avonds was er de Vesper, c.q. de “Kop d’r veur-dienst” met een 

kledinginzameling voor Open Hof en Dorcas. Het Feithhuis kreeg i.v.m. zijn 
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ondersteuning van dak- en thuislozen een mooi aandenken in de vorm van de 

Martinitoren. 

c. De traditionele voederbietenlampionnenwedstrijd werd een digitale 

lampionnenwedstrijd met o.a. de 3D-puzzel van de Martinikerk als prijs. 

d. Benefiet- en dak- / thuislozen-maaltijden, van 10/11 t/m 14/11/2020. Er zijn 73 

maaltijden besteld voor benefiet. 90 maaltijden gingen naar dak- en thuislozen. 

De maaltijden werden thuisbezorgd door medewerkers van New Nexus. Bij de 

maaltijden lag een door ons gezamenlijk met Het Feithhuis ontworpen 

toelichtende tekst t.b.v. maaltijdbereiding en de reden voor deze Sint 

Martinusmaaltijd. 

Stadjersfonds (Commissie voor Spijsuitdeling) heeft haar inmiddels jaarlijkse 

bijdrage gegeven. 

De maaltijden zijn bij tehuizen en bij benefietpersonen bezorgd door medewerkers 

van New Nexus. Overgebleven gelden zijn als 18 Jumbo-kadokaarten á € 100 aan 

tehuizen geleverd. 

 

2. Geen ALGEMENE VERGADERING 2020 

De algemene vergadering in 2020 is vanwege de pandemie niet doorgegaan Alles is 

doorgeschoven naar 27 maart 2021, omdat ook de datum van 5 september 2020 

uiteindelijk niet haalbaar bleek. 

De bestuursleden Jan Visser en Gert Zuidema, die niet voor herbenoeming in aanmerking 

wilden komen, waren bereid nog een jaar hun functie uit te oefenen. 

Als nieuw bestuurslid is Coen Oosterhof in september aangetreden, doch nog niet 

officieel benoemd. 

 

Jaarlijkse lezing 

De jaarlijkse lezing zou worden gehouden door Egge Knol. Aangezien Pauline Broekema 

al was gevraagd voor de lezing van 2021, is Egge Knol graag bereid op een ander 

moment zijn lezing geven. Het is overigens de vraag of de lezing van Pauline doorgaat. 

 

3. OVERIGE ZAKEN 

Bijdragen VVM: De VVM heeft – voor zover van toepassing, in goed overleg met de 

stichting – de volgende bijdragen geleverd:  

a. Een bijdrage aan een nieuwe vleugel, zoals eerder vermeld.  

b. De aanvang van ons jaarlijkse concert is 12.45. Daarom is dit tijdstip ook 

gekozen voor uitzending via YouTube en OOG-TV.  

c. De donateursactie 2020 voor het schilderij van Cornelis Jetses in de 

kooromgang is door Stad en Lande gerealiseerd. Wij hopen volgend jaar de 

restauratie te realiseren. 

d. De kastjes onder de vrijwilligersbalie zijn vernieuwd. 
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e. De 3D-puzzle van kerk en toren is vanaf 28 september in de kerk te koop. 

f. Aanschaf kroonluchter voor in hal Librije. De Ridderschap Groningen heeft      

€ 1000 geschonken en de VVM heeft € 295 bijgedragen. 

g. Op verzoek van de Stichting Martinikerk Groningen (SMG) zijn in 2020 de 

gratis openstelling van de kerk en de gratis entree bij lunchpauzeconcerten 

voor leden van de VVM vervallen. De SMG heeft om bovenstaande reden dit 

jaar de toegangsprijs voor de kerkbezichtiging verhoogd naar € 1,50 p.p. en 

de toegang voor het concert naar € 2,50 p.p. 

 

Website VVM: de VVM-website wordt regelmatig bijgewerkt om zo actueel mogelijk te 

blijven.  

 

Stichting Martini Beiaard Groningen: de SMBG is in 2020 opnieuw nauw betrokken 

geweest bij de Sint Martinusactiviteiten in november (zie hierboven). Ook bij het maken 

van de 3D-foto-realistische puzzelweergave is samengewerkt.  

 

Vriendenaantal: De penningmeester heeft in 2020 ons ledenbestand bijgehouden. In 

het staatje hieronder is het verloop te zien.  

Aantal leden per 1-1-2020 567 

Bij: nieuwe leden  14 

Af: overleden  - 11 

Af: opgezegd  - 14 

Af: uitgeschreven (vertrokken 

zonder nieuw adres op te 

geven)                       

- 2 

Aantal leden per 1-1-2021  554 

 

Onze inkomsten zijn in vergelijking met 2019 afgenomen.  

 

       

(Jan Derksen, voorzitter en 

Annelies Noordhof, secretaris)  
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Foto 13/3/2020  

En de cellist en de vleugelbespeler mochten wij horen en zij konden van hun 

tevredenheid kond geven. 

 

  

 


