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MARTINUS VERBINDT  

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 

Martinus Verbindt Hoogland op 8 oktober jl. 

Uiteraard alle complimenten voor het 

organiserend comité. 

Wist u dat wij als Vrienden van St. Martinus 

actief hebben bijgedragen aan het tot stand 

komen van dit comité nadat de werkgroep 

Oogstdankfeest ermee ophield en deze nog 

steeds actief ondersteunt? 

EVALUATIE 

Na het zomerreces hebben wij onze start (vanaf 

7 mei jl.) geëvalueerd.  

We zijn tevreden over ons eerste halfjaar, maar 

we kunnen nog beter zichtbaar zijn, moeten 

nog meer donateurs aan ons binden en beter 

communiceren met onze achterban. 

Het beleidsplan 2017-2019 is klaar (zie 

website), maar is een dynamisch 

groeidocument. We zijn nog steeds op zoek 

naar aanvullende bestuursleden. 

DONATEURS 

Onze teller van donateurs staat op dit 

moment op ca. 80: nog te weinig om echt het 

verschil te maken! 

Nu is de urgentie ook minder (een actieve 

geloofsgemeenschap en de kerk blijft 

vooralsnog in functie) maar we moeten ons 

de noodzaak blijven realiseren. 

We denken na over een nieuwe 

donateursactie. 

INTRODUCTIE 

Onlangs werden wij benaderd met de “klacht” 

dat je als donateur te weinig verneemt van wat 

we als Stichting Vrienden van St. Martinus aan 

het doen zijn. 

Tijd voor een nieuwsbrief waarmee we onze 

donateurs informeren. 

VLAGGEN 

Op 8 oktober hebben we ze onthult; de vlaggen 

in de toren.  

Vanuit de Vrienden van St. Martinus (dus mede 

namens u als donateur !) hebben we ze 

mogelijk gemaakt als zichtbaar symbool naar 

de verbinding met de gemeenschap. 

Vooralsnog treedt de Stichting op als 

“vlaggenmeester”; wellicht heeft u ook 

interesse?   

HOOGLANDSE WINTERSFEREN 

Ja hoor hij komt eraan, de 5e editie van de 

Hooglandse Wintersferen op 15 december as. 

Ook de Stichting zal hierbij aanwezig zijn. 

VERENIGING DORPSBELANGEN HOOGLAND 

Verbinding met de dorpsgemeenschap is van 

cruciaal belang. Met de Vereniging 

Dorpsbelangen Hoogland is gezocht naar een 

statutaire invulling bestuur. 

Gesprekken met mogelijke kandidaten worden 

op dit moment gevoerd. 

VOORJAARSCONCERT / MIDZOMER 

Met muziekvereniging St. Caecilia Hoogland 

proberen we een voorjaars-midzomerconcert 

als evenement neer te zetten. 

Binnenkort meer hierover. 
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AANLICHTEN TOREN 

Een volgend plan staat op de rol; het aanlichten 

van de toren. 

Nu de renovatie van de toren gereed is hebben 

wij als Stichting dit op ons genomen. Het plan is 

met behulp van een professioneel lichtadviseur 

gemaakt. Realisatie kost ongeveer € 15.000,-. 

We zoeken hiervoor sponsoring en/of bedrijven; 

wie doet er mee? 

De toren letterlijk als zichtbaar symbool. 

ONDERHOUD 

Als Stichting dragen we bij aan planvorming en 

realisatie van het opknappen van de sacristie / 

dagkapel. 

Hoog nodig nu pastorie al enkele jaren goed 

draait en gevels en toren gerenoveerd zijn. 

We kijken met de Locatie Raad tevens naar de 

volgende prioriteiten in het kader van het casco 

onderhoud (bijvoorbeeld het dak of 

priesterkoor). 

STRUINEN IN DE TUINEN 

Ook met struinen in de tuinen (zondag 2 juli as.) 

zullen we ons beste beentje voorzetten. 

U komt toch ook? 

BANNER - PLAQUETTE 

We denken na over een gewijzigde vorm van 

de banner; u weet nog wel met het steiger 

konden we evenementen en gebeurtenissen 

zichtbaar maken met een spandoek (ook een 

activiteit van de Stichting!);  

we denken na over een nieuwe vorm. 

Tevens is al een tijdje de wens om de locatie 

als geheel in plaquettevorm op het kerkplein 

aan te geven.  

Ook hier worden plannen voor gemaakt. 

OPEN MONUMENTENDAG 

Bijna een “traditie” aan het worden; ook dit 

jaar hebben wij als Stichting de deelname 

aan de landelijke Open Monumentendag 

(16 september jl.) verzorgt. Dit keer met op 

15 september een 2-tal zeer enthousiaste 

groepen van De Horizon op bezoek. Zij 

hebben gebruik gemaakt van het 

beschikbare lespakket vanuit de organisatie. 

Zeker voor herhaling vatbaar; kom op 

Hooglandse Scholen ! 

Bovendien valt de Open Monumentendag 

2018 samen met de Nationale Orgeldag; 

hoe mooi kan dit worden!? 

TENSLOTTE 

Als je zo kijkt toch een aardige opsomming. 

Prachtig om actief te zijn in dat wat ons (ver)bindt.  

En dat allemaal mede dankzij uw steun als donateur; dat mogen we niet vergeten!! 

Maar wat we ook niet moeten vergeten is de uiteindelijke doelstelling; het behoudt van de 

St. Martinuskerk in welke vorm dan ook. Daarvoor hebben we nog meer donateurs en sponsoren nodig. 

Niet alleen voor al deze activiteiten maar zeker ook voor het behoudt en onderhoud van gebouw(en) 

tuin en locatie. En wat dacht u van de toekomst; we willen onze eigen regie hierin houden. 

Dank voor uw steun! 

PS. 

Ondersteunen kan ook door anderen enthousiast hiervoor te maken; attendeer ze op het donateurschap 

of wordt sponsor. Aanmelden kan via onze website www.vriendenvanmartinus.nl  

http://www.vriendenvanmartinus.nl/

