VERENIGING VRIENDEN MARTINIKERK
JAARVERSLAG 2019
In 2019 heeft de VVM onder meer aandacht besteed aan het vervolg van het 3D-project,
en zullen bezoekers de mogelijkheid hebben vanaf half november, door middel van een
QR-code, informatie over de kerk in het Duits en Engels te lezen. Daarnaast heeft de VVM
meegeholpen om het Pronkjewailpad voor de 2de keer tot een succes te maken.
1. ACTIVITEITEN 2019
3D-project (samen met Stichting Martini Beiaard Groningen).
De samenwerking met de hogeschool Stenden NHL is dit jaar afgerond. Met één van de
studentes zijn wij verdergegaan om te komen tot een fotorealistische weergave van kerk
en toren. Het laatste half jaar is het accent op de toren gelegd. In 2020 komt de kerk
aan bod.
Pronkjewailpad: Van april tot november kan men lopen door het Groningerland. Het
begint en eindigt in de Martinikerk met een stempel. Op 9 november werden de lopers
die de tocht geheel hadden gemaakt én alle stempels hebben gekregen, ontvangen in het
koor van de Martinikerk, verdeeld over vijf groepen. Na een kort programma werd de
ontvangst afgesloten met een biertje en een eierbal in de kapel.
Op het Pronkjewailpad beleef je gastvrijheid en ontmoet je Groningen en de Groningers.
De tocht is hiermee een onderdeel geworden van de jaarlijkse Sint Martinusactiviteiten.
Miniatuur
Afscheid van Antoine van der Meer op 26 februari.
Als nieuwe hoofdredacteur is Ton Heuvelmans aangetreden.
De oktoberuitgave van Miniatuur was extra dik en met mooie grote foto’s.
SMG
Het bestuurlijk overleg met de SMG heeft dit jaar twee keer plaatsgevonden. Een
voorstel van de SMG om de door de VVM verkregen giften automatisch door te sturen
naar de SMG, als ook een wellicht hogere jaarlijkse bijdrage, heeft niet op instemming
van ons bestuur kunnen rekenen. Indien een lid dit zal voorleggen aan de Algemene
Vergadering kan daarover worden gestemd. Een professionele fondsenwerving
ondersteunen wij, maar zien hier geen rol voor de VVM.
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Het bestuur van de VVM heeft aan de SMG laten weten dat het vertrek van de directeur
SMG wordt betreurd.
Open Monumentendag en Dag van de Groninger Geschiedenis.
Op beide dagen, respectievelijk 14 september en 12 oktober, hebben wij met de SMBG
een stand gehad. Veel contacten, maar geen nieuwe leden geworven.
Vergaderingen/bijeenkomsten 2019:

14 februari
23 maart Algemene Vergadering en lezing
13 mei
18 juni
3 september
22 oktober
7 t/m 11 november, Sint Martinusactiviteiten
9 december
Sint Martinusdagen: de Sint Martinusdagen zijn 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 GSV, de
SMBG, Het Houten Huis en andere bij de Martinikerk betrokkenen worden uitgevoerd.
a. Een traditioneel onderdeel voor de VVM is ons Sint Maartensconcert op 11
november met Eeuwe Zijlstra als organist, Jan Vermaning, NNO, als trompettist
en 120 GSV-kinderen als koor. Vooraf speelde Auke de Boer op het Martinicarillon.
Hun optreden kon op een groot scherm worden gevolgd. In totaal hebben
ongeveer 400 personen onze muzikale uitvoering bezocht en € 256,78 als gift
gegeven. Dat is meer dan de € 136,71 uit 2018.
Of ons persbericht is aangeslagen hebben wij niet kunnen constateren. Wel heeft
OOGTV op 11/11 aandacht aan het concert geschonken.
En, niet vergeten, van het concert is door Willem Hoiting een film gemaakt.
b. ’s Avonds was er de Vesper met o.a. pastoor Wagenaar, dominee Versloot en het
koor: Agricola Consort.
c. Voor de traditionele voederbietenlampionnenwedstrijd zijn aan de Groningse
schooljeugd meer dan 1.000 voederbieten uitgereikt. De kinderen zijn uitgedaagd
om daar een fraaie Sint Martinuslampion van te maken. Het aantal ingeleverde
voederbietenlampions was veel meer dan het afgelopen jaar. De kinderen
kwamen in optocht van de Broerstraat en werden onder meer begeleid door de
drumfanfare Avanti, Sint Martinus en Romeinse soldaten. Kortom, een feest. De
optocht en prijsuitreiking vond op 9 november plaats in het schip van de
Martinikerk.
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d. Op donderdag 7 november was er, dit jaar voor het eerst in het schip van de
kerk, 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 Open Hof. In de kerk zaten 42 gasten aan tafel.
Onderdeel van deze maaltijd waren de voederbieten-macroontjes (600 door de
VVM uitgedeeld en nog 150 verkocht), het Sint Martinusbier en de Sint
Martinuswijn. In oktober hebben wij onze nieuwe burgemeester gevraagd het
verbod op ganzenmaaltijden uit 1631 op te heffen.
e. Op 8 november is ‘s avonds – in een besloten setting – weer een ganzenmaaltijd
aangeboden aan thuis- en daklozen 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 zo’n 60 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 dit jaar € 508,-- overgemaakt kon worden aan de
Open Hof. Deze bijdrage helpt bij het voorzien in de kosten voor maaltijden aan
dak-/thuislozen in 2020.
In diverse plaatsen wordt Sint Martinus gevierd. Wij proberen van elkaar te leren.
Daarom is er afgesproken dat wij tweemaal per jaar bijeenkomen voor uitwisseling en
evaluatie van onze activiteiten. Dit is gebeurd op 27 juni in Breda en op 13 december in
Groningen. Uw voorzitter neemt hieraan deel.
Samenwerking Bezoekerscentrum klooster Yesse, Centrum voor Religie en
Erfgoed RUG, SKLO en VVM: op 13, 15 en 16 mei 2020 gedenken wij dat 800 jaar
geleden de abt van het klooster Heisterbach en zijn monnik Caesarius het Cisterciënzer
vrouwenklooster Yesse en de Martinikerk hebben bezocht. Een programma en de
financiering ervan is volop in bewerking. Het boek over de arm van Johannes de Doper
en de masterclass door dr. Purkis van de University of Birmingham zijn afgerond. De film
grotendeels, maar deze wordt bijgehouden tot de laatste dag. Over de tentoonstelling
worden afspraken gemaakt, zodat ook andere partijen onderdelen ten toon kunnen
stellen. De Groninger Archieven willen een wandeling en lezing organiseren op 24 juni,
Sint Jansdag. Dit sluit aan op onze activiteiten
2. ALGEMENE VERGADERING 2019
De algemene vergadering op 23 maart 2019 is bezocht door 29 leden en gasten.
Het AV-verslag van 24 maart 2018 is door de algemene vergadering goedgekeurd.
Als nieuwe bestuursleden zijn Geert Kuipers en Peter Broekhuizen benoemd.
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Vanuit de SMG is aangegeven wat er is gebeurd en zal gaan gebeuren. Zo zijn de vier
nieuwe kroonluchters op 4 september gepresenteerd.
Jaarlijkse lezing: na de jaarvergadering heeft Jacolien Wubs haar lezing gehouden over
“Het woord afgebeeld: de inrichting en decoratie van het kerkinterieur na de Reformatie
met tekstborden en tekstschilderingen”. Een uitgebreid verslag van deze lezing is te
vinden in Miniatuur, jaargang 23, nr. 2 van mei 2019. Door een misverstand is ons
persbericht niet verzonden, zodat slechts 60 à 70 personen de lezing hebben bijgewoond.
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 € 7.500 voor de monografie van het schitterende barokorgel
in onze kerk; het boek “Het Maakzel van Agricola” is op 19 oktober in de
Martinikerk gepresenteerd. Daarna is een korte presentatie tijdens het laatste
Schnitgerconcert gegeven door uw voorzitter;
b. In verband met de promotie van George Hooijer, voorzitter van de
Kerkrentmeesters, hebben wij de volgende tekst laten aanbrengen boven de
Zuidingang van de kerk, naast het Boter- en Broodhuisje: “Gedenckt den
armen in uw testamenten, want ghij en hebt geen beter renten”. Van het
proces t/m de onthulling door doctor Hooijer tijdens zijn promotie op 27 mei,
is door Willem Hoiting een film gemaakt die op YouTube staat; de link hiernaar
is https://www.youtube.com/watch?v=47sTKM9F-CY&t=1s
c. Een nieuw bordje bij de toegang via De Kosterij in de kerk;
d. De bordjes kunnen vanaf november ook gelezen worden in het Engels en
Duits;
e. De donateursactie 2020 voor het schilderij van Cornelis Jetses in de
kooromgang is door Stad en Lande in november aangevangen.
Website VVM: de VVM-website wordt regelmatig bijgewerkt om zo actueel mogelijk te
blijven.
Stichting Martini Beiaard Groningen: de SMBG is in 2019 opnieuw nauw betrokken
geweest bij de Sint Martinusactiviteiten in november (zie hierboven). Ook bij het maken
van de 3D-foto-realistische weergave is goed samengewerkt.
Bestuurlijke punten:
a. Verrijking Martinikerk: de SMG heeft in september haar kroonluchters gekregen.
Nu wordt bezien hoe de afscheiding tussen koor en schip transparanter kan
worden gemaakt en de vloer van het schip kan worden aangepast.
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b. De Vriendenpas is geldig t/m 2022.
c. Miniatuur: ons blad is ook dit jaar driemaal verschenen. Het bestuur heeft
besloten dat de bestaande verschijningstijd niet zal worden aangepast.
d. Het bestuur heeft zijn taken op een rij gezet en tot vervangers besloten. Jaarlijks
tijdens de laatste vergadering wordt de taakverdeling bezien.
e. Loodzegel. 104 exemplaren zijn verkocht. De verkoop gaat door.
f.

Vrienden Nieuwe Kerk. De banden zijn aangehaald en wederzijds worden
mededelingen gepubliceerd. Ook was het bestuur aanwezig op de Vriendenlezing
aldaar.

g. Op 15 oktober is deelgenomen aan het orgelsymposium in de Martinikerk.
Vriendenaantal: De penningmeester heeft in 2019 ons ledenbestand bijgehouden. In
het staatje hieronder is het verloop te zien.
Aantal leden per 1-1-2019
Bij: nieuwe leden
Bij: bruidsparen in 2018

582
18
0

Af: overleden

-11

Af: opgezegd

-18

Af: uitgeschreven

-4

Aantal leden per 1-1-2020

567

Onze inkomsten zijn in vergelijking met 2018 toegenomen want in 2019 hebben we
€ 2.151 meer binnengekregen aan contributies en donaties dan in 2018. Kortom,
financieel mogen we niet ontevreden zijn. Naar het aantal leden sec gekeken, willen we
graag meer.

(Jan Derksen, voorzitter en
Annelies Noordhof, secretaris)
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De gans en Sint Martinus blijvend gedachtig

Afbeelding Ganzendoek (ganzen op het Martinikerkhof)

(foto Jan Derksen)

Het koor van de Groningse School Vereniging tijdens het concert op 11 november 2019.
(Beeld Willem Hoiting)
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