Jaarverslag 2016 Stichting Monumentenbehoud Groede.
In 2015 is er ingebroken in de kerk en is getracht de beveiligde vitrinekasten open te breken, dat is niet
gelukt. De beveiliging is opnieuw nagekeken en ingesteld en in de loop van 2016 zijn de vitrinekasten
gerepareerd.
Stichting Groede ontvangt regelmatig groepen in de kerk ter introductie van een bezoek aan het Vlaemsche
Erfgoed. Uiteraard is er dan ook aandacht voor de lutherse kerk. Daarnaast heeft het Vlaemsche Erfgoed een
arrangement: bezoek de twee historischen kerken in Groede ( Lutherse kerk en Grote Kerk Groede). Dit trekt
nogal wat bezoekers.
Ook de gierenzwaluwen blijven aandacht vragen. Een expert bezoekt in het seizoen, waarin de vogels in de
nestkasten hun eieren uitbroeden en jongen groot brengen, enkele malen per week de kolonie.
Het tuinonderhoud blijft een aandachtsprobleem. Overwogen wordt om de gehele tuin de bestraten, zodat
deze er altijd netjes uitziet. Hiervoor zijn offertes opgevraagd.
Plannen 2017 – 2019.
Als bestuur streven we er naar dat de kerk w.b. onderhoud in een zo’n goed mogelijke staat is. Nu blijkt, dat
het vocht de muur west zijde weer behoorlijk aantast en de kerk in feite niet erg presentabel meer is, is het
bestuur een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om de gehele muur te bewerken zoals eerder een deel
gedaan is. We hopen er in 2017 financiële middelen voor te hebben om dit te laten doen.
Daarnaast zijn we in samenspraak met Stichting Groede, de gebruiker van het pand, hoe we ruimten achter
de kerkzaal zo optimaal mogelijk kunnen benutten. We denken daarbij aan het verplaatsen van de keuken
door het installeren van een kleine pantry achterin de kerk ( tegen de toiletruimte aan).
De rolstoel toegankelijkheid blijft een aandachtspunt.
De voorgevel is toe aan een schilderbeurt, dat is in de zomer van 2017 gepland.
Er is een klein balustrade orgel in de regio, dat dringend een goede plek nodig heeft. Het zou uitstekend
passen in de kerk. Het bestuur onderzoekt of er middelen te verkrijgen zijn voor de verhuizing, de renovatie
en de plaatsing van dit orgel in de Lutherse kerk.
We stimuleren, dat Stichting Groede /Het Vlaemsche Erfgoed groepen ontvangt in de kerk en dat ze de kerk
meenemen in rondleidingen e.d.
Al deze plannen zijn er op gericht om het gebouw in een goede conditie te houden en de publieke functie
van dit nationaal erfgoed zo goed mogelijk in stand te houden.
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