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Bussloo 17 december 2019 

Beste Vrienden van de Sint Martinuskerk in Bussloo, 

Het bestuur van de Stichting Sint Martinuskerk Bussloo wenst u een fijne kerst 
en een gelukkig nieuwjaar! 

Het afgelopen jaar kunnen we met een goed gevoel afsluiten.  
In 2019 hebben we met alle vrijwilligers een gevarieerd programma 
aangeboden; naast een serie klassieke concerten, waaronder een opera, 
hebben we ook een Blues en een Jazz concert georganiseerd.. 
Ook werden er huwelijken bezegeld in onze kerk en werd er afscheid genomen 
van dierbaren.  

 
We kijken terug op een zonnige Monumentendag. De feestelijke opening van Monumentendag in de Gemeente 
Voorst werd ook in onze Martinuskerk georganiseerd. Met een aantal sprekers, waaronder de wethouder voor 
cultureel erfgoed Arjen Lagerweij, was het een geslaagde middag. 
Voor veel monumenteigenaren was dit een eerste kennismaking met de binnenkant van de Martinuskerk. 

Naast alle concerten en andere feestelijkheden zijn we ook begonnen met een oecumenische gebedsviering in de 
geest van Taizé. Met samenzang, een overdenking en stiltes krijgt iedereen een moment van bezinning. Deze 
maandelijks terugkerende gebedsviering heeft ondertussen een vaste kern van bezoekers en verwelkomen we 
steeds nieuwe gasten.  

In 2020 staan er weer een klassieke concertreeks en ook weer een opera van WM Classic uit Winterswijk op het 
programma. Dit was mede door uw steun een enorm succes geworden. 

Met deze brief  willen wij u vragen om dit programma mogelijk te maken door ons te steunen met een gift. 
Inmiddels zijn we een ANBI instelling , waardoor u uw giften fiscaal kunt aftrekken. 

U kunt uw gift overmaken naar rekening NL37RABO 0332277933 t.n.v. St. Sint Martinuskerk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Stichting Sint Martinuskerk Bussloo 
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