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1 september 2016

Beleidsplan/visie van de Martinuskerk/stichting te Wergea
Het kerkbestuur/beheercommissie heeft zich ten doel gesteld om samen met een groep
vrijwilligers, de Rode Mantel Groep (in het leven geroepen voor activiteiten in het 150 jarig
jubileumjaar 2012/2013) en de Stichting Behoud Sint Martinuskerk, het kerkgebouw voor de
toekomst te blijven gebruiken voor levensbeschouwelijke activiteiten.
Zij denken aan:
 RK weekend- en doordeweekse vieringen
 de kerkelijke beleving van de christelijke feestdagen
 oecumenische vieringen en andere activiteiten samen met de Raad van Kerken
 koor en muziekmiddagen/avonden
 open kerkdagen voor rondleidingen en Tsjerkepaad
 plaats voor meditatie
 samen met de pastor en de kinderen van de basisschool de kerk te bezoeken en de
Bijbelse verhalen vertellen die overal in de kerk zijn uitgebeeld.
 samen het kerkgebouw een blijvende status te laten houden van het christelijke geloof
op het platteland en het te conserveren voor de toekomst als één geheel; kerk, pastorie
en kerkhof.
Acties en opbrengsten:
















tijdens de restauratie van de toren is er een torenbeklimming georganiseerd met 20
vrijwilligers. (zie foto). Opbrengst 360 euro.
van een parochiaan heeft de stichting 20.000 euro ontvangen
het bestuur heeft o.a. de KPN benaderd voor het plaatsen van een zender voor mobiele
telefonie. Ieder jaar brengt dit 6.800 euro op.
ook is de KPN benaderd voor een bijdrage voor een nieuwe trap in de toren. Bijdrage
was 1000 euro.
voor het verbouwen van een opslaghok van de kerk tot garderobe en (invalide) w.c.
hebben wij meegedaan met platteland projectvoorstellen van de Rabobank. Bijdrage
2.500 euro.
de jeugd van Wergea is benaderd om een glas-in-lood raam te adopteren, zodat dit
gerestaureerd kan worden. De jeugd van Wergea gebruikt en onderhoudt het oude
parochiegebouw van de RK kerk al 40 jaar.
individuele parochianen zijn en worden benaderd voor een adoptie van een raam of
onderdeel van de restauratie. Hier zijn zelfs al toezeggingen in gedaan. Het bestuur
moet nog offertes verdelen in bepaalde onderdelen, zodat men een keus kan maken.
tijdens Tsjerkepaad worden er boekjes verkocht over de geschiedenis van de kerk en de
ramen. Opbrengst per zomer ca. 100 euro.
in de kerk staat een ton voor een bijdrage t.g.v. de restauratie. Opbrengst ca. 250 euro.
Er is in het dorp nog eenzelfde (voormalig hervormde kerk) toren. Samen met de
hervormde gemeente/Bidler toren zijn we lid van de Stichting "De Twa Tuorren". Door
het organiseren van o.a. rommelmarkten en boekenmarkten enz., wordt er een kapitaal
gespaard voor een bijdrage voor het onderhoud/behoud van de torens.
De RK toren heeft van deze Stichting in 2013 een bedrag van 17.500 euro ontvangen.
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de pastorie is met behulp van vrijwilligers klaargemaakt voor kinderopvang. SKF huurt
deze ruimte voor 3000/per jaar en betaalt de energiekosten. Dit bedrag wordt gebruikt
voor het onderhoud van de pastorie.
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