Beleidsplan Stoelbroederschap Martinkerk Doesburg 2021
De reguliere activiteiten van de Stoelbroederschap bestaan uit het organiseren
van een jaarlijkse excursie in de zomermaanden en van de jaarlijkse Teerdag.De
Teerdag bestaat uit een Algemene Ledenvergadering en een inhoudelijke lezing
die bij voorkeur betrekking heeft op de geschiedenis of inrichting van de
Martinikerk. De Teerdag wordt tevens opgeluisterd met muziek.
Tot de reguliere activiteiten van de stoelbroeders behoort tevens het eventuele
noodzakelijke onderhoud van de knopstoelen.
Ten gevolge van de voortdurende Coronacrisis zullen een aantal activiteiten
mogelijk geen voortgang kunnen vinden. Het is afwachten tot het moment
waarop de beperkende maatregelingen van de kant van de overheid verruimd of
opgeheven zullen worden. Zolang de reguliere activiteiten geen doorgang
kunnen vinden wordt er door het bestuur al wel nagedacht over het eventuele
reisdoel van de excursie en het programma van de Teerdag, zodat, indien
bijeenkomsten weer mogelijk zijn, op korte termijn invulling gegeven kan
worden aan deze activiteiten.
Nadat in 2020 de werkzaamheden ten aanzien van de permanente tentoonstelling
over de geschiedenis en inrichting van de Martinikerk zijn afgerond , zal het
bestuur zich verder beraden over nieuwe activiteiten. Op dit moment zijn er
enkele ideeën waarover verder nagedacht wordt:
• het laten vervaardigen van kussens voor de knopstoelen. Dit plan kan
alleen gerealiseerd worden indien er zowel van de kant van de
kerkvoogdij als van Stibema (Stichting Beheer Martinikerk) een
duidelijke beleidlijn geformuleerd wordt om naast de ‘rode stoelen’ ook
de knopstoelen (die uitstekend passen bij het historische interieur) te
behouden. De Stoelbroederschap is steeds voorstander geweest van het
behoud van de knopstoelen; om deze reden worden de stoelen ook door de
Stoelbroederschap onderhouden. Een investering in nieuwe kussens heeft
alleen zin indien de knopstoelen voor langere tijd behouden kunnen
blijven.
• een nieuwe documentatie met betrekking tot de grafzerken (foto’s en
tekst).
• De informatiebordjes bij de belangrijke interieurstukken zijn zeer
verschillend wat betreft vormgeving en materiaal. Dit geeft een zeer

rommelige indruk. Ook de tekstuele inhoud van de bordjes is wisselend
van kwaliteit of soms onvoldoende. Het bestuur zal plannen ontwikkelen
om tot een andere oplossing te komen en daarover overleggen met
Stibema. In ieder geval zal op korte termijn nieuwe en juiste informatie
gegeven worden over de voorstellingen op de muurschildering over het
leven van de heilige Agnes, of door middel van een nieuw
informatiebordje of door middel van een informatieblad.
Het bestuur houdt nauw contact met Stibema (Stichting Beheer Martinikerk)
over de ideeën en wensen die van deze kant naar voren zullen komen. De
eventueel hieruit vloeiende activiteiten zullen moeten passen binnen de
doelstellingen van de Broederschap, te weten het bevorderen en verfraaien van
het interieur van de Martinikerk door het verlenen van of verwerven van
financiële bijdragen.

