


Hoera! De katholieke kerk van Renkum is door een vakjury genomineerdvoor de Verkiezing van 

de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland. Van de 69 kerken zijn er 10 geselecteerd. 

De kerk, die de meeste stemmen krijgt, kan de Publieksprijs winnen en ontvangt 1.000 euro. 

Ga naar www.gastvrijekerk.nl en stem op de enige Veluwse kerk,die hiervoor in aanmerking komt!

Zegt het voort van mond tot mond, via e-mails of social media........ Dank voor de moeite!

De verwarmingsinstallatie heeft het begeven!

Draag financieel bij aan het behoud van de monumentale
kerk d.m.v. een gift, een regeling via een testament of een
obligatie van 250 euro per stuk. Formulieren zijn te vinden
op de website:www.stichtingmariavanrenkum.nl

Ondanks alles blijft ons kerkgebouw voor wie dan ook overdag altijd toegankelijk!
Je vindt er stilte, rust en troost.... tijd voor even nietsdoen...luisteren naar jezelf...

Grote en kleine bedragen worden in dank aanvaard!
Stichting Maria van Renkum

Rek.nr. NL53 INGB 0009 0098 81

Een nieuw begin... foto 2019

Sinds 1380 is Renkum een
Bedevaartsoord.

Met uw steun blijft dat zo!

Sinds 1380 is Renkum een
Bedevaartsoord.

Met uw steun blijft dat zo!

Hoera! De katholieke kerk van Renkum is door een vakjury genomineerd voor de Verkiezing van 
de  Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland. Van de 69 kerken zijn er 10 geselecteerd. De
kerk, die de meeste stemmen krijgt, ontvangt de Publieksprijs, een bedrag van 1000 euro. Stem
via www.gastvrijekerk.nl op de enige Veluwse kerk. Zegt het voort via mond tot mond, je e-mails of
social media. Bij voorbaat danken we je voor de genomen moeite!

De verwarmingsinstallatie doet het niet meer 
en de toren moet vernieuwd worden!

Draag financieel bij aan het behoud van het
het monumentale  gebouw. Dat  kan d.m.v.
een gift, via een testament of het afnemen
van obligaties (geldleningen) van 250 euro.

Zie belastingvoordelen en formulieren op onze website.
Rek.nr. Stichting Maria van Renkum
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