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De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Renkum dankt haar bekendheid voor
een groot deel aan het beeld van Maria van Renkum. © Rolf Hensel

Stichting Maria van Renkum krijgt half jaar voor reddingsplan Renkumse kerk
RENKUM - De Stichting Maria van Renkum krijgt van het bestuur van de Parochie
Zalige Titus Brandsma een half jaar de tijd om sluiting van de Onze Lieve Vrouw
ten Hemelopnemingkerk te voorkomen. In dat half jaar moet de stichting met een
goed financieel voorstel komen voor een periode van minimaal vijf jaar.
De afspraak is vastgelegd in een zogeheten intentieverklaring. ,,De eerste stap is
gezet", zegt een opgetogen John Bartels namens de stichting die de katholieke kerk
aan de Dorpsstraat open wil houden. ,,Nu kunnen we verder. De opgave voor
genoemde stichting is niet gering. De verwarmingsketel is defect en moet worden
vervangen. Daarnaast moet een begin worden gemaakt met de noodzakelijke
restauratie van het kerkgebouw. De investering loopt al gauw in de tonnen.

Geen onmogelijke opdracht
Bartels snapt dat hij en zijn medestanders de komende maanden hard aan het werk
moeten. Maar onmogelijk zou hij de opdracht zeker niet willen noemen. ,,Als we er
geen goed gevoel bij hadden, had het ook geen zin gehad die intentieverklaring te

tekenen. Ik zou het ook anders kunnen formuleren: als ik iets niet zie zitten, begin ik
er niet aan.”
Waar het geld precies vandaan moet komen, wil Bartels niet zeggen. ,,Dat is het
geheim van de smid”, zegt hij raadselachtig. ,,Maar natuurlijk zijn we achter de
schermen al een hele tijd bezig met het bedenken van plannen en het aanboren van
bronnen. Er zijn al heel wat toezeggingen gedaan.”
Het beroemde beeld van Maria van Renkum. © Rolf Hensel
Het bestuur van de
Parochie Zalige Titus
Brandsma liet eerder dit
jaar weten drie kerken, in
Oosterbeek, Renkum en
Rhenen, te willen sluiten.
In de eerste plaats om
financiële redenen. Maar
ook speelt het tekort aan
priesters mee. In 2017
stootte Titus Brandsma
al drie andere kerken af,
waaronder de Onze Lieve Vrouw van Lourdes in
Doorwerth en de Jozefkerk in Heelsum.

Elke zondag honderd bezoekers
Bartels wil de kerk in
Renkum niet alleen behouden als gezichtsbepalend element voor het
dorp. De intentie van de
stichting is ook de wekelijkse kerkdiensten te
continueren. ,,We hebben elke zondag minimaal honderd bezoekers. Dat loont nog altijd
de moeite.”

De stichting wil de kerk ook in ere houden vanwege haar rol als bedevaartsoord.
Jaarlijks zijn er vele pelgrimages vanwege de aanwezigheid van het veertiendeeeuwse houten beeldje Maria van Renkum. Bartels: ,,De bedevaarten kunnen in de
toekomst een belangrijke inkomstenbron gaan vormen.”

