
Renkum,  22 april 2020 

Betreft: een algemene tussenstand 

van enkele activiteiten. 

Op dit moment zijn we met een 

aantal zaken bezig. We noemen er 

een paar. 

In overleg met Erfgoed Gelderland en de Provincie Gelderland vinden er gesprekken plaats 

i.v.m. een bedrijfsplan t.b.v. het voortbestaan van onze kerk etc. Een onderdeel daarvan 

betreft realisering van een aanbouw (multifunctionele ruimte) + souterrain (vooral 

opslagruimte) van de pastorie.  

Het bedrijfsplan moet toekomstperspectief bieden, zowel beleidsmatig als financieel. Het 

voorziet in behoud van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum, een grotere positie van 

Renkum als bedevaartsoord en een verbreding van de kring van belangstellenden m.n. richting 

jongeren. Er wordt een stevig netwerk opgezet gerelateerd rondom de onderwerpen Vrede,  

Verbinding en Bezinning. Wij willen als Stichting aanvullend op het bestaande gericht zijn. 

We hopen in de loop van de zomer aan het kerkbestuur zTBP en de locatieraad de plannen 

met betrekking tot een te volgen koers te kunnen aanbieden en zijn dan afhankelijk van de 

besluitvorming van het kerkbestuur.  

Mahr in Aachen is benaderd voor een nieuwe verwarmingsinstallatie. Het streven is er om in 

het voorjaar 2020 het kerkbestuur een aanbod te kunnen doen. Het kerkbestuur is hiervan op 

de hoogte en wacht de ontwikkeling met een positieve instelling af. 

Het door ons gefinancierde rapport van Monumentenwacht Gelderland laat zien, dat over een 

periode van enkele jaren een bedrag van 250.000 euro nodig is. Onlangs zijn 1691 brieven, 

persoonlijk gericht, verzonden aan kerkgerelateerde  organisaties in Nederland om financiële 

steun te vragen voor herstelwerkzaamheden van ons fraaie kerkgebouw. Daarnaast zijn en 

worden diverse fondsen etc. benaderd. Dit onder meer met steun van een professionele 

organisatie uit de provincie Noord-Brabant. 

We hopen, dat ook particulieren voldoende schenkingen doen. Alle beetjes helpen. Omdat 

banken in feite geen rente meer op een spaartegoed geven en mensen hopelijk  tijdelijk wat 

geld kunt missen zijn geldleningen naast schenkingen aan ons van harte welkom. Daarom 

worden obligaties uitgegeven, worden er oproepen gedaan  in landelijke bladen als Katholiek 

Nieuwsblad en voeren we regelmatig kaartenacties (verspreiding huis-aan-huis).  

We vergroten de naamsbekendheid door mee te doen aan het project gastvrije kerk 

(www.gastvrijekerk.nl), proberen via het Vaticaan in aanmerking te komen voor de titel 

Basilica Minor, schakelen waar mogelijk bekendheden in, werken aan bewegwijzering, een 

pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer (met financiële steun van de Euregio), betrekken de 

Franse Ambassade en het Institut Francais bij het realiseren van een standbeeld van Marie 

d’Harcourt (= Maria van Gelre, de oudst van naam bekende pelgrimgangster) van het Franse 

Hof uit de 15e eeuw (meer informatie zie onze website: www.stichtingmariavanrenkum.nl).  

Door de coronacrises worden diverse (ook hier niet genoemde) ontwikkelingen nogal geremd. 

Zo gaat de te komen documentaire over Maria van Renkum (Omroep Gelderland) later van 

start. Etc. etc. 


