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Nieuwsbrief 1-2019 SVMM (Stichting Vrienden Martinuskerk Megchelen).  

 

Sinds 29 juni 2018 is de kerk en park eigendom van ons dorp Megchelen en 

ondergebracht in de Stichting Vrienden Martinuskerk Megchelen (SVMM). Het 

begraaf- en gedenkpark beheren we eveneens als SVMM.  

 

 

1. Voor de stichting is een nieuw logo ontwikkeld door Benny Evers. We 

hebben gekozen voor herkenbaarheid van het kerkgebouw. Het is omringd 

door bomen die het Martinuspark en gedenkpark symboliseren. De tekst 

“SVMM  Megchelen” verwijst naar de afkorting van de stichting en het 

eigendom van het gebouw van alle inwoners in Megchelen en voormalige 

inwoners die Megchelen een warm hart toedragen. Bovenaan deze 

nieuwsbrief kunt  het nieuwe logo bekijken. 

 

2. Het altaar is inmiddels verwijderd, 

hierdoor is een groter oppervlak 

als “podium” ontstaan met meer 

mogelijkheden voor toekomstig 

gebruik. We hebben hier alleen 

maar positieve reacties op gehad 

zodat het alle inspanningen waard 

is geweest. Tijdens het kerst-

concert kon de muziekvereniging 

daar al prachtig gebruik van maken.  

  

3. De ±50 jaar oude uurwerkverlichting van de toren is aan alle kanten in 

meer of mindere mate kapot. We hebben de afgelopen maanden 

verschillende alternatieven onderzocht, besproken en afgewogen: 

a. Het geheel verwijderen van de uurwerk- en kruisverlichting. Gezien 

de vele reacties van inwoners en donateurs had dit weinig draagvlak 

en bleek niet acceptabel, ook al was dit de goedkoopste optie. Velen 

hechten zich met emoties en/of trots aan een verlichte kerktoren als 

middelpunt en zichtbaar baken van “ons kerkdorp” dat hierdoor in 

de wijde omgeving te zien is. 

b. Repareren van de huidige gloeilampen verlichting. De kosten waren 

relatief hoog en gloeilampen hiervoor zijn (bijna) niet meer te 

krijgen. Het zou een tijdelijke oplossing van hooguit 2 jaar zijn.  

c. Kosten voor aanbrengen van LED uurwerk- en kruisverlichting en 

wel/geen reparatie van de wijzerwerken door de aannemer met of 

zonder telescoopkraan. Bij inspectie van de wijzerwerken in de 
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toren is gebleken dat de 2 “oude” wijzerwerken nog wel enige tijd 

mee kunnen en dus nog niet vervangen hoeven te worden. 

d. Leveren LED verlichting voor uurwerk (4x) en Kruis (2x) door de 

aannemer en montage door vrijwilligers en risico’s voor SVMM. 

Gezien de werkhoogte van zo’n 30 mtr. en het te geringe kosten-

verschil (voordeel) wilden we dit risico voor vrijwilligers, als die voor 

die werkhoogte al te vinden zijn, niet nemen. 

e. Aan de Fa. Gebr. Van de Kerkhof uit Beek en Donk is inmiddels 

opdracht gegeven om de LED-verlichting compleet aan te brengen. 

Eerst wordt dit in de winterperiode in de fabriek voor gemonteerd 

en in elkaar gezet. Zodra weer in het voorjaar standvastiger en 

beter wordt zal de nieuwe verlichting op de kerktoren in Megchelen 

worden aangebracht.  

 

4. We zijn gestart met de voorbereidingen van het verwijderen van de 

kerkbanken. Er zullen evenveel stoelen als zitplaatsen van de banken voor 

terugkomen. Door het plaatsen van stoelen, die we ook kunnen weghalen, 

zijn we flexibeler in het gebruik van het “kerkgebouw” voor meer doelein-

den dan alleen kerkvieringen. Als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in 

een kerkbank dan kunnen die zich tot uiterlijk eind februari melden bij 

bestuurslid Anton ter Voert. De kosten van een bank zullen overeenkomen 

met het vervangen door stoelen. 

 

5. De komende tijd gaan we als bestuur met alle inwoners en verenigingen 

van Megchelen een visie ontwikkelen hoe we in de toekomst een betere 

invulling kunnen gaan geven aan dit zo karakteristieke kerkgebouw. Jong 

en oud zullen daarbij in een brainstorn middag worden betrokken.  

 

We danken alle vrijwilligers en donateurs die zich inzetten voor kerkgebouw, het 

Martinuspark, de Begraaf- en Gedenkpark. 

 

01-02-2019 Bestuur Stichting Vrienden Martinuskerk (SVMM). 

 


