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De totstandkoming van de SVP. 

De Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap, hieronder te noemen de SVP is opgericht 

op  09-10-2009 ten overstaan van notaris mr. E. D. Visscher notaris bij notariskantoor PVM te 

Amersfoort.  

De SVP is opgericht om de wensen van de Paulusgemeenschap financieel te ondersteunen 

daar waar de St. Martinusparochie dit niet kan doen. Het gaat om die zaken die vanuit het 

gewone parochiële budget niet gerealiseerd kunnen worden. De functies binnen de SVP zijn 

als volgt verdeeld; voorzitter: Marlies Middeldorp, penningmeester: Frank Klaarenbeek en 

secretaris: Pieter Keppel.  

 

Ter promotie en bekendmaking van de SVP hebben we een aantal keer in 2011 in de 

Paulusbrieven stukjes laten opnemen en op 09 januari 2011 hebben wij de nieuwjaarsmarkt 

georganiseerd. Veel mensen hebben hier vrijwillig aan bijgedragen in de vorm van 

zelfgemaakte lekkernijen, kunstkaarsen en nog veel meer. Deze producten zijn verkocht en de 

opbrengst van € 1000, - is geheel ten goede gekomen aan de SVP. Wij hebben de 

nieuwjaarsmarkt als erg goed ervaren en we hebben veel positieve reacties vanuit de 

Paulusgemeenschap ontvangen. 

Tijdens de nieuwjaarsmarkt werd onze folder uitgedeeld die ook standaard achter in de kerk 

aanwezig is waarin het doel, beleid en het rekeningnummer van de stichting staat. Ook 

verkochten we onze “winkelwagenmuntjes” met het logo van de SVP erop. Deze muntjes 

liggen ook nog steeds ter verkoop in de derde wereld winkel. 

Er is aan het begin van het nieuwe werkseizoen een deurcollecte gehouden voor de SVP. 

 

Er is in 2011 een verzoek voor financiële ondersteuning binnengekomen. Het gaat om Bezield 

Verband. Het is een netwerk van mensen en organisaties dat zich verbonden voelt met 

geloofsgemeenschappen of organisaties die op een andere manier vorm geven aan geloven. 

Door het creëren van ontmoeting en samenwerking op verschillende terrein en voelen de 

deelnemers zich geïnspireerd om vorm te geven aan hun bezieling. 

Verder hebben we dit jaar nog geen andere wensen of ideeën financieel te hoeven 

ondersteunen. In nauw overleg met de locatieraad en de PGG wordt per verzoek eerst gekeken 

of er niet eerst uit de financiële middelen van de St. Martinusparochie geput kan worden. Tot 

op heden is dit steeds het geval. 

In 2011 heeft onze voorzitter mee geholpen een nieuwe SVP op te richten in De Bilt. 


