
24 uur non-stop bidden in stilte en/of aanwezig zijn bij Maria van Renkum 

Sinds 2015 wordt er naar aanleiding van een verzoek 

van Paus Franciscus aandacht gevraagd voor de 

waarde van een 24 uurs gebedsbijeenkomst. Hier 

en daar wordt dit als onderdeel van de vastentijd in 

voorbereiding op Pasen gepraktiseerd.  

In Renkum willen we graag met onze gedachten, 

hoop en verlangens in stilte bij Maria zijn. Juist ook 

in de lente, het jaargetijde van ontkiemen, nieuw 

elan en verwachtingen mogen we uitzien naar een 

daarbij passende opbeurende moederlijke aandacht 

en zorg. We voelen ons verbonden met Maria van 

Renkum en zien graag, dat tot in lengte van jaren, 

Renkum een plek blijft van ontmoeting, inspiratie en 

toenemende geloofskracht. We vragen, bidden, dat 

Maria van Renkum, die ons zowel nabij is als een 

weg naar Jezus, ook in ons bedevaartsoord blijft.  

Gedurende de lentemaanden proberen we op drie 

data 24 aaneengesloten uren in stilte een non-stop aanwezigheid bij Maria van 

Renkum te houden. Het Mariabeeld is verlicht, de rest van het kerkgebouw is 

conform het ritme van de natuur ’s avonds en ’s nachts in donker gehuld. Op de 

achtergrond klinkt doorlopend mogelijk zachte achtergrondmuziek van Taizé. 

We beginnen op zondagavond 22 maart. Vanaf 19.30 uur is er een inloop in de 

pastorie met koffie/thee. Om 20.00 uur starten we bij Maria van Renkum met 

het aansteken van een gelegenheidskaars, die 24 uur zal branden. De constante 

aanwezigheid van minimaal twee personen eindigt met het doven van de 

speciale kaars bij Maria op maandagavond 23 maart om 20.00 uur. Tot half 

negen is er dan weer gelegenheid voor het drinken van koffie/thee. 

Uiteraard gaat deze activiteit uitsluitend door wanneer er voldoende animo is. 

In dat geval herhalen we dit op 19 april en 24 mei. Er is een rooster van wie welk 

uur toezegt aanwezig te zullen zijn. Wie durft het aan en wil in maart aan de 

24 uurs gebedsbijeenkomst meedoen? Als je niet van te voren intekent kun je 

natuurlijk op ieder moment aanwezig zijn en bepaal jezelf hoelang je bij Maria 

van Renkum wilt zijn. Iedereen van de parochie Zalige Titus Brandsma, maar ook 

randkerkelijken en anderen worden bij deze uitgenodigd mee te doen. 

Informatie/opgave via  stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl  of  Overhoff 15 

================================================================= 

Ik,  ________________________ ben aanwezig van ______ uur tot ______ uur. 

mailto:stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl

