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VERENIGING VRIENDEN MARTINIKERK 

JAARVERSLAG 2018 

 

In 2018 heeft de VVM onder meer aandacht besteed aan het vervolg van het 3D-project, een nieuwe 

folder en zijn er informatiebordjes geplaatst bij belangrijke items in de kerk. Volgend jaar zullen we 

de bezoekers de mogelijkheid geven door middel van een QR-code deze informatie ook in het Duits 

en Engels te lezen. Daarnaast heeft de VVM meegeholpen om het Pronkjewailpad tot een succes te 

maken.  

 

1. ACTIVITEITEN 2018 

3D-project (samen met Stichting Martini Beiaard Groningen): gedurende de tweede fase van de 3D-

scan van toren en kerk zijn de bouwkundige aspecten beter in kaart gebracht. In 2019 komt het 

accent te liggen op de visualisatie van de 3D-scan.  

 

Pronkjewailpad: 250 km lopen door het Groningerland. Het begint en eindigt in de Martinikerk met 

een stempel. Op Goede Vrijdag 30 maart vertrokken voorlopers van het pad uit de kerk nadat de 

commissaris van de Koning het kerkstempel had gezet. Op zondag 8 april, 10 dagen later, precies om 

16.00 uur kwamen de lopers weer in de kerk. Zij werden hier ontvangen door het Martinikoor, 

dominee Geurt Henk van Kooten, Barbara Risselada, directeur Marketing Groningen (die de 

afstempeling verrichtte) en uw voorzitter. Na zang en toespraken werden in de kapel pannenkoeken 

gegeten en weggespoeld met het nieuwe bier d’Olle Grieze. Op 17 november eindigde de tocht met 

362 wandelaars die èn de 250 km hadden gelopen èn alle stempels van gemeenten en ondernemers 

in de bezochte dorpen hadden behaald. Zij werden ontvangen in de kerk door o.a. de burgemeester 

van Groningen in aanwezigheid van familie, stempelaars en andere betrokkenen. Uiteindelijk had de 

kerk zo’n 500 bezoekers. Aan de lopers is een oorkonde aangeboden, evenals een medaille, soep en 

bier. De VVM is hierbij ondersteund met € 1100 aan giften, waarvoor het bestuur hartelijk heeft 

bedankt. 
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Vergaderingen/bijeenkomsten 2018:  

- 18 januari 

- 6 maart 

- 24 maart jaarvergadering VVM (Tussen de vergadering en de lezing heeft de voorzitter als 

site-kick geholpen om het schilderij “Tijd” door vier kunstenaars van Noorder Art te laten 

aanbieden aan de voorzitter van de SMG) 

- 22 mei 

- 4 september  

- 7 – 10 november Sint Martinusdagen  

- 10 december bestuur (niet 14/11 i.v.m. evaluatie Sint Martinusdagen op 19/11 en later door 

ziekte intern). 

 

Open Monumentendag: op 8 september waren wij met een stand aanwezig in de kerk. We hebben 

één nieuw lid geworven. Evenals bij de Dag van de Groninger Geschiedenis hadden we een stand 

samen met de SMBG. 

 

Dag van de Groninger Geschiedenis: de VVM was op 13 oktober aanwezig. De gehele dag door was 

er contact met diverse geïnteresseerden. Er zijn geen nieuwe leden geworven.  

 

Sint Martinusdagen: de Sint Martinusdagen zijn een traditie geworden in Groningen. De VVM 

ondersteunt deze activiteiten die samen met de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, de 

Protestantse Gemeente Groningen, de GSV, de SMBG, Het Houten Huis en andere bij de Martinikerk 

betrokkenen worden uitgevoerd.  

a. Een specifiek onderdeel voor de VVM is ons traditionele Sint Maartensconcert met Eeuwe 

Zijlstra als organist. Vooraf speelde Auke de Boer op de stadsbeiaard. 

Het optreden van onze organist en het GSV-koor kon op een groot scherm worden gevolgd. 

Als uitsmijter trad het koor op met Vals Alarm. In totaal hebben ongeveer 200 personen onze 

muzikale uitvoering bezocht en € 136, 71 als gift achtergelaten. 

b. De VVM is ook aanwezig geweest bij de uitreiking van voederbieten op 28 oktober die werd 

georganiseerd door de KVvV. Voor de traditionele voederbietenlampionnenwedstrijd zijn aan 

de Groningse schooljeugd meer dan 1.500 voederbieten uitgereikt. De kinderen zijn 

uitgedaagd om daar een fraaie Sint Martinuslampion van te maken. Het aantal ingeleverde 

lampions, hoewel een gering aantal voederbieten, was veel meer dan het afgelopen jaar. De 

kinderen kwamen in optocht van de Nieuwe Kerk en werden onder meer begeleid door Sint 

Martinus en Romeinse soldaten. Kortom, een feest. De prijsuitreiking vond op 10 november 

plaats in het koor van de Martinikerk.  



Jaarverslag VVM 2018 3 

c. Op woensdag 7 november was er in de kapel een benefietdiner voor personen en 

organisaties die bij de Sint Martinusactiviteiten zijn betrokken. Een deel van de bijdrage voor 

diner en drankjes is bestemd voor dak- en thuislozen. In de kapel van de kerk zaten 35 gasten 

aan tafel. Onderdeel van deze maaltijd waren de voederbieten-macroontjes (600 door de 

VVM uitgedeeld en verkocht), het Sint Martinusbier en de Sint Martinuswijn. In 2019 hopen 

we deze maaltijd te serveren in het schip van de kerk en een groot aantal Groningers uit te 

nodigen. 

d. Op 8 november is ‘s avonds – in een besloten setting - een ganzenmaaltijd aangeboden aan 

thuis- en daklozen. Deze maaltijd werd geserveerd in het schip van de Martinikerk, waarbij 

kroonluchters van voederbieten extra sfeer gaven. De maaltijd is een initiatief van de VVM 

en wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. de SMG, de Doopsgezinde Kerk en ’t 

Feithhuis. Financiële ondersteuning is gekregen van de Commissie van Spijsuitdeling. De 

ganzenmaaltijd kende ruim 70 bezoekers die door vrijwilligers van de Doperse Dis, Lutherse 

Kerk, raadsleden en anderen werden bediend. De benefietmaaltijd en de verkoop van bier, 

wijn en macroontjes hebben zoveel opgeleverd dat € 800 overgemaakt kon worden aan de 

Doperse Dis. Deze bijdrage helpt bij het voorzien in de kosten voor maaltijden aan dak-

/thuislozen. Eetcafé De Gans bood in november de gasten een – door ons geschreven – 

verhaal aan bij de ganzenmaaltijd. Een verdere betrokkenheid van de Goningse horeca wordt 

nagestreefd. Daarom hebben wij met de KvvK op 1 oktober op de Horecabeurs gestaan met 

onze ganzendoek. 

 

 

Afbeelding Ganzendoek (ganzen op het Martinikerkhof) 
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SMG: Het voorgenomen regelmatige bestuurlijk overleg met de SMG heeft dit jaar op 6 november 

plaatsgevonden. 

 

Samenwerking klooster Yesse en VVM: afgesproken is dat wij op 15 en 16 mei 2020 gedenken dat 

800 jaar geleden Caesarius van Heisterbach het klooster Yesse en de Martinikerk heeft bezocht. Een 

programma ligt in de steigers. 

 

 

2. ALGEMENE VERGADERING 2018 

De algemene vergadering op 24 maart 2018 is bezocht door 33 leden en gasten. 

Het concept-verslag van de algemene vergadering op 25 maart 2017 is door het VVM-bestuur 

goedgekeurd. 

 

Jaarlijkse lezing: na de jaarvergadering heeft Bart Flikkema een lezing gehouden over “De Arm van 

Johannes de Doper”. Een uitgebreid verslag van deze lezing is te vinden in Miniatuur, jaargang 22, nr. 

2 van juni 2018. Circa 220 personen woonden de lezing bij. 

 

 

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 van € 7500 voor een monografie van het schitterende barokorgel in onze 

kerk; 

b. Een nieuwe folder over de Martinikerk; 

c. Nieuwe presentatie van VVM-geschenken (met dank aan Willem Hoiting); 

d. Bordjes bij de belangrijkste onderwerpen in de kerk; 

e. Vertoning in de kerk van de drie 12 juli-films; 

f. Na overleg is de restauratie van het schilderij van Cornelis Jetses in de kooromgang zeker 

een jaar opgeschoven i.v.m. de inmiddels toegezegde ondersteuning door Stad en Lande 

(de opbrengst van de donateursactie 2019 zal bestemd zijn voor een bijdrage voor de 

restauratie van het schilderij van Jetses). 

 

Website VVM: de VVM-website wordt regelmatig bijgewerkt om zo actueel mogelijk te blijven.  
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Stichting Martini Beiaard Groningen: de SMBG is in 2018 opnieuw nauw betrokken geweest bij de 

Sint Martinusactiviteiten in november (zie hierboven). Ook bij het maken van de 3D-scan is goed 

samengewerkt.  

 

Bestuurlijke punten: 

a. Verrijking Martinikerk: nu de hoofdingang onder het orgel weer geopend gaat worden, zal de 

SMG er naar streven kroonluchters aan te brengen, de afscheiding tussen koor en schip 

transparanter te krijgen en bezien hoe de vloer van het schip kan worden aangepast. Tevens 

is er de beslissing genomen de geluidsinstallatie te vervangen.  

b. Vriendenpas: begin 2018 is een nieuwe pas aan de leden toegezonden. De pas is geldig t/m 

2022. 

c. “Oorkonde” bruidsparen: de oorkonde is dit jaar aangepast, omdat het eenmalig gratis 

lidmaatschap van de VVM is vervallen. Reden: uit onze evaluatie is gebleken dat, op één 

bruidspaar na, geen van de ruim 35 stellen het lidmaatschap heeft omgezet in een definitief. 

De poging om zo nieuwe Vrienden te werven leek ons mislukt.  

d. Miniatuur: ons blad is ook dit jaar driemaal verschenen. Het bestuur heeft besloten dat de 

bestaande verschijningstijd niet zal worden aangepast. 

e. Nalatenschap: mevrouw Van Timmeren heeft de VVM een bedrag van € 9.777,38 als erfenis 

toebedeeld. Bedanken kunnen wij niet. Wel herinneren. Symbolisch heeft het bestuur een 

kaars bij het schilderij van Sint Maarten gebrand. 

f. Ganzenspandoek: het bestuur heeft in het kader van de Sint Martinusactiviteiten een 

ganzenspandoek gerealiseerd. 

g. Loodzegel: wij hebben het stadswapen uit 1245 als loodzegel opnieuw uitgebracht in de 

‘kleuren’ zilver, zwart en brons. Op onze website is o.a. te zien hoe u dit zegel à € 10 kunt 

verwerven. Het zegel is gegoten door ons lid Broekhuizen o.a. met het overgebleven lood uit 

de glas-in-loodramen die in juli 2017 zijn onthuld. Kortom: duurzaam in meerdere 

betekenissen. Ook de beiaardiers zullen ons zegel van toren en kerk verkopen. 

 

Vriendenaantal: De penningmeester heeft in 2018 ons ledenbestand opnieuw bezien op 

daadwerkelijke en niet-betalende leden. In het staatje hieronder is dat, naast andere mutaties, te 

zien.  

Aantal leden per 1-1-2018 590 

Bij: nieuwe leden 18 

Bij: bruidsparen in 2018    0 

Af: overleden  - 6 

Af: opgezegd  - 11 
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Af: uitgeschreven  - 9 

Aantal leden per 1-1-2019  582 

 

Onze inkomsten (exclusief de nalatenschap) zijn verminderd, want in 2018 hebben we € 1027 minder 

binnengekregen dan in 2017. Kortom, financieel mogen we niet eens ontevreden zijn. Naar het 

aantal leden sec gekeken, willen we graag meer. 

 

 

       

(Jan Derksen, voorzitter en 

Annelies Noordhof, secretaris) 


