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B E L E I D S P L A N 
 
Beleidsplan 2017-2025 
 

1. Inleiding 
 
De historie van de Sint Martinus kerk te Geulle-Meerssen 
 
Het kerkgebouw zoals dat er nu staat, heeft een 4-tal bouwfases doorgemaakt. De eerste kerk 
dateert waarschijnlijk uit de negende eeuw en was – voor zover wij nog kunnen nagaan  - een 
houten kapel. Daarna zorgden vier verbouwingen voor de huidige kerk. In de 14e eeuw kreeg de 
kerk zijn eerste pastoor, die tevens de eerste verbeteringen aan de kerk liet aanbrengen. Het werd 
een Ecclesia integra in het Dekenaat Susteren (integra wil zeggen zelfstandig en vaak rijk).  
In die tijd liep de Maas achter Uikhoven (Udickhoven) – tegenwoordig Belgisch grondgebied - om 
en vormden Geulle en Uikhoven een eenheid. Het rectoraat Udickhoven was een dependance van 
de kerk van Geulle. In 1410 is de Maas na een zware storm de bedding van de Geul gaan volgen en 
werden Geulle en Udickhoven gescheiden en later alleen nog met elkaar verbonden door een pontje.  
Wanneer de tweede verbouwing plaats vond is onbekend, waarschijnlijk in de 14e eeuw.  
De derde kerk werd gebouwd in beginjaren 1600 in opdracht van Graaf Wolter Hoen (Hoensbroek). 
De kerk werd geconsacreerd in 1626. Van deze 3e kerk zijn nog overgebleven de toren (met de 
huidige doopkapel) en het priesterkoor (huidige Mariakapel). In de jaren 1650-1850 was het een 
simultaankerk, tegenwoordig zou men zeggen oecumenisch.  
De eerste steen van de vierde kerk werd in 1920 gelegd. Deze kerk werd dwars door de oude kerk 
heen gebouwd waardoor de vorm van een KRUIS ontstond. Architect was de heer Groenendaal uit 
Maastricht en niet Van der Mey, die het wel voor niets wilde doen maar volgens pastoor Voncken te 
onchristelijk was. Groenendaal was ook de architect van de Sint Lambertuskerk in Maastricht. 
Overigens is er lang gestecheld over de locatie waar de nieuwe kerk moest komen. Aan de Maas 
begon excentrisch te worden, maar pastoor Voncken hield voet bij stuk.  
De 3e kerk is Middeleeuws, de 4e Neo-Gotisch, dat wil zeggen een 19e-20e eeuwse nabootsing van 
de gotiek. Deze voorlopig laatste kerk werd gebouwd met gebruikmaking van Kunradersteen, die 
beter dan mergel bestand is tegen vocht (overstromingen) en andere beschadigende invloeden. Het 
interieur werd rijk versierd met wand- en plafondschilderingen, veelal van de hand van de heren 
Laudy en Mes. 
In de doopkapel kan de Millennium plaquette worden bewonderd, uitgereikt door het bisdom als 
bijzondere onderscheiding in het jubeljaar 2000. Normaal werd deze plaquette alleen aan 
kathedralen en basilieken toegekend. De St Martinuskerk Geulle is de enige ‘gewone’ kerk die zo’n 
plaquette ontving. Voorwaarde voor het verkrijgen ervan was onder meer dat de kerk over een 
toegangsdeur moest beschikken, die slechts bij hoge uitzondering geopend werd. De opening van de 
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deur moest tevens in de nachtmis van Kerstmis 1999 (begin jubeljaar) door een bisschop verricht 
zijn en een jaar later op Driekoningen 2001 gesloten worden door opnieuw een bisschop. De deur in 
de gewone parochiekerk van Geulle  dateert uit ca 1350 en is bij de Millenniumviering bij hoge 
uitzondering nog eens geopend. Mgr. Everard de Jong opende en sloot de deur en bracht de 
plaquette aan. 
 

 
Een bijzonder monument 

 
Interessant nog te vermelden: in 1320 werd de vierkante toren gebouwd als schutstoren voor de 
bevolking bij overstromingen van de Maas en plunderingen door vijandelijke troepen. Deze toren 
(inmiddels voorzien van een spits) staat er nu nog en viert dus in 2020 zijn700-jarig jubileum !! 
 
Oprichting Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle 
 
Wie dit alles gelezen heeft, zal overtuigd zijn van het feit dat de Sint Martinuskerk de status 
‘bijzonder’ verdient en dat er alles aan gedaan moet worden dit Rijksmonument in stand te houden. 
Voor deze instandhouding is de ‘Stichting behoud Sint Martinuskerk Geulle’ in het leven geroepen. 
De stichting stuurt het ‘Steuncomité Sint Martinuskerk Geulle’ aan. 
Het stichtingsbestuur bestaat uit mevrouw Marly Heusschen en de heren Giel Dolmans, Jan 
Janssen, Karel Majoor en ondergetekende, Math Muris. Het steuncomité wordt gevormd door het 
stichtingsbestuur samen met pastoor Ismaël Quequesana, Johan Pelzer, Anny Dekkers, Bert 
Bouwens, Jan Martens, Theo Kruijssen en Kris Förster. 
De stichting is op 21 april 2017 onder RSIN nummer 857.524.793 opgericht en zal een Algemeen 
Nut beogende culturele Instelling (ANBI) beschikking aanvragen. 
  

2. Het doel van de Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle. 
Zoals in de openingsstatuten is verwoord, heeft de Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle tot 
doel het kerkbestuur van de Sint Martinusparochie ondersteuning te verlenen bij het onderhoud, de 
instandhouding en de restauratie van het gebouw en zijn interieur met alles wat daartoe behoort in 
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de ruimste zin des woords zoals de kerkschatten van de Sint Martinuskerk.  Daartoe behoort tevens 
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de kerk behouden blijft als vertegenwoordiging van een belangrijk 
historisch cultuurelement in de Geulse gemeenschap dat ontstaan is in de 14e eeuw. 
Uitgangspunt is enerzijds het bijeenbrengen van de benodigde middelen voor restauratie dan wel 
groot onderhoud van de kerk. Daarnaast dient het gebouw in een dermate goede staat van 
onderhoud te verkeren dat het voor culturele evenementen kan worden gebruikt. 
Alle beschikbare gelden zullen worden ingezet voor de instandhouding van de kerk. Met nadruk 
wordt gesteld dat de stichting geen winstoogmerk kent. 

 
3. Werkzaamheden van de Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle. 

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit de begeleiding van het opstellen van 
onderhoudsplannen, het stellen van prioritering aan de uitvoering van benodigde restauratie- en 
onderhoudswerkzaamheden voortvloeiende uit de jaarlijkse inspectierapporten van de 
Monumentenwacht alsmede het begeleiden van het benodigde onderhoud aan interieur en 
kunstwerken van de kerk.  
Hoogste prioriteit heeft de vervanging van de verwarming. Deze functioneert niet meer naar 
behoren waardoor diverse kunstwerken (ernstige) schade dreigen op te lopen. Bovendien zijn de 
stookkosten onacceptabel hoog.  
Ook is in de toren is een draagbalk door houtrot aangetast. Deze moet dringend vervangen worden.  
Andere iets minder urgente maar wel noodzakelijke bouwkundige herstelwerkzaamheden dienen 
verricht te worden. 
Diverse kunstwerken zijn aan restauratie toe. Als dit niet op korte termijn plaats vindt, zal de schade 
alleen maar ernstiger en moeilijker reparabel worden. 
Tevens gaat het comité kijken naar medebestemmingsplannen voor de kerk. Dat wil zeggen: 
zoeken naar meer bestemmingen voor de kerk dan alleen de erediensten. Uiteraard bestemmingen 
die niet strijdig zijn met de hoofdbestemming maar die wel financiële middelen genereren om in de 
toekomst de kerk te kunnen blijven onderhouden. 

 
4. Organisatiestructuur. 

De organisatie anno april 2017 is als volgt: 
• Voorzitter M.H.N.M. Muris (voormalig huisarts te Neerbeek) 
• Secretaris J.H.M. Janssen (                            ) 
• Penningmeester W.J.H. Dolmans (voormalig directielid bank) 
• Bestuurslid C.J.J.S Majoor (voormalig burgemeester van o.a. Meerssen) 
• Bestuurslid E.M.J. Heusschen (vicevoorzitter kerkbestuur) 

 
Bestuurders van de stichting zetten zich vrijwillig in voor het doel waarvoor deze stichting is 
opgericht. Zij genieten geen beloning van de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Bestuursleden 
doen afstand van een eventuele vrijwilligersvergoeding.   
 

5. Financiering. 
Grofweg zijn er vier ‘potjes’ waaruit geld gegenereerd kan worden: 
1. Eigen middelen van de Sint Martinusparochie, Deze zijn lang niet toereikend voor dit mega 

project. Alleen al voor de verwarming moet gedacht worden aan een ton in Euro’s. 
2. Overheidssubsidies  
3. Goede doelen stichtingen 
4. Opbrengsten uit acties onder de Geulse bevolking en het Geulse bedrijfsleven. Dit prachtige 

monument is namelijk een juweel waarop HEEL Geulle trots kan zijn, dus wordt aan ALLE 
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Geullenaren gevraagd een steentje bij te dragen. Op welke manieren dat kan zullen we later 
laten weten. Dat we een beroep op hen moeten doen is onvermijdelijk, want de eerste 3 potjes 
leveren lang niet voldoende op om dit allemaal te verwezenlijken. Het is immers de EIGEN 
kerk, dus ook mede IEDERS pakkie-an. 
 

 
6. Vermogensbeheer. 

 
Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle zal een ANBI culturele status aanvragen en is 
dienaangaande verplicht een deugdelijk administratie te voeren. 
De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het voeren van een rechtmatige financiële 
administratie en zal jaarlijks een financieel verslag ter goedkeuring aan het bestuur van de stichting 
aanbieden. Dit financieel verslag zal tevens ter inzage worden gepubliceerd op de website van de 
stichting. 
Comité en Stichting gaan zich hard maken om de bovenbeschreven doelen en de financiering 
daarvan te bereiken.  
Eén bestuurder van de stichting mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het 
zijn eigen vermogen is. Dit criterium biedt de zekerheid dat de stichting onafhankelijk is ten 
opzichte van donateurs en begunstigers. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen 
bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. 
Alle ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de 
stichting. Na aftrek van de kosten zal, indien van toepassing, het overgebleven geld op de 
bankrekening blijven staan voor toekomstig onderhoud. 
De penningmeester heeft het beheer over de financiële administratie en het beheer over de gelden. 
Alle facturen moeten door 2 personen (bestuursleden) voor akkoord worden getekend alvorens 
betaling zal plaats vinden. Bovenmatige gelden komen op een rendementsrekening waarvan een 
overzicht aan het bestuur wordt overgelegd. De stichting participeert niet in risicovolle beleggingen. 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
Jaarlijks maakt de penningmeester, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, de balans op 
alsmede de staat van baten en lasten van de stichting. 
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt deze goed middels ondertekening en 
dechargeert de penningmeester. 
 

7. Overzicht gegevens. 
 

• Het bestuur van de Stichting; voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 bestuursleden. 
• Het fiscaalnummer is (RSIN nummer) van de Stichting : 857.524.793 
• Nummer inschrijving Kamer van Koophandel: 686.26.355 
• Bankrekening nummer RegioBank, Bunde:  NL64 RBRB 0956  2965 64 
• Contact met de stichting via: J.H.M. Janssen, Hulserstraat 41, 6243 BL Geulle. 
• Website van de Stichting: www.sintmartinusgeulle.nl. 
• Email adres van de stichting:  steunmartinus@gmail.com  

 
 
Geulle, 15 september 2017 
 
Bijlagen bij dit beleidsplan: 

1. De oprichtingsakte van de Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle verleden op 21 april 
2017 door notaris Mr. Achten te Maastricht. 
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2. Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
3. Een overzicht samengesteld voor de ‘Open monumentendag’ op 10 september 2017 met als 

thema glas-in-loodramen van de Sint Martinuskerk te Geulle.  
 


