Een bericht aan alle vrienden en donateurs van de Sint Martinuskerk in Bussloo
Beste vrienden en donateurs,

U hebt in het verleden aangegeven geïnteresseerd te zijn in het wel en wee en natuurlijk in de toekomst van de
kerk. Sommigen van u hebben al eens een geldelijke bijdrage overgemaakt. Wij stellen dat zeer op prijs.
U hebt al een tijdje niets meer van ons gehoord, vandaar dat we u met deze brief graag even willen “bijpraten”.
Dat het stil was rond de ontwikkelingen om de kerk en de functie ervan voor de toekomst te bewaren is niet
verwonderlijk. Immers, vele activiteiten liggen stil i.v.m. de situatie rond het corona-virus.
Als bestuur hebben we echter niet stilgezeten en maken we van de maatschappelijke en culturele winterslaap
gebruik door nieuwe plannen te maken. Ook zijn er nieuwe bestuursleden gezocht om die plannen te kunnen
realiseren.
Daarnaast is ook de structuur waarmee we als bestuur willen werken enigszins aangepast. De belangrijkste
verandering is dat het bestuur is opgesplitst in twee “takken”.
Een deel van het bestuur houdt zich bezig met concrete activiteiten die al plaatsvonden en doorgang zullen
blijven vinden zoals het gebruik van de kerk voor begrafenissen en als trouwlocatie en voor oecumenische
Taizé-vieringen.
Het andere deel van het bestuur, incl. de nieuw aangetrokken leden, maakt zich sterk voor meer toekomstige
culturele activiteiten zoals een bieden van een podium aan amateurmusici. De organisatie daarvan zullen we
zelf ter hand nemen. Daarnaast zijn er plannen om ook de ondernemers in de omgeving en de mooie natuur
rond Bussloo bij de activiteiten te betrekken.
Voor veel van deze activiteiten moeten er bouwkundige aanpassingen worden gerealiseerd. Hiervoor zijn
inmiddels contacten gelegd met de eigenaar van de kerk, met de gemeente Voorst en de provincie Gelderland,
met ondernemers en landschapsdeskundigen en met vergelijkbare collega-instellingen in de omgeving.
Op deze manier denken wij het draagvlak en daarmee de kansen te vergroten om de kerk en de functie ervan
voor de toekomst te behouden.
We willen u vanaf nu graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de voortgang van die plannen. We
doen dat door u periodiek en zoveel mogelijk via de mail een nieuwsbrief te zenden. Uiteraard zijn we dan
benieuwd wat u er van vind. Deze wisselwerking kan er aan bijdragen dat de kerk weer daadwerkelijk het
maatschappelijke en culturele middelpunt van Bussloo en omgeving wordt.
Ontvangt u deze brief per post en beschikt u ook over een e-mail-adres, laat het ons dan even weten.
De genoemde plannen kosten geld. We zouden het daarom op prijs stellen als u zich wilt laten inschrijven als
”Vriend van de Martinuskerk” en jaarlijks een donatie wilt overmaken.
U kunt dit doen door uw bijdrage te storten op NL37RABO 0332277933 t.n.v. St. Sint Martinuskerk.
Mocht u een factuur nodig hebben voor uw administratie, stuur dan een mail naar:
St.sint.martinuskerk.bussloo@gmail.com
We houden u op de hoogte
Vriendelijke groet,
Bestuur St. Sint Martinuskerk Bussloo

Bezoek onze website: www.sint-martinuskerk-bussloo.org of kijk op facebook: stichting sint martinuskerk
bussloo

