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ZALIGE TITUS BRANDSMA PAROCHIE - RENKUM 

1. Inleiding. Op vrijdag 13 maart hebben we een bezoek gebracht aan het 
kerkgebouw van de “Zalige Titus Brandsma Parochie”: “Onze Lieve Vrouwe ten 
Hemelopneming”  kerk en het bijbehorende meditatiepark. We waren daar ‘s 
morgens  om 10.30u. in verband met de openstelling tot 11.30u van de 
naastgelegen pastorie alwaar  koffie gedronken kan worden. 

2. Openstelling. De kerkdeur stond wagenwijd open, evenals de deur van de 
pastorie. Er was tevens een grote banner zichtbaar met daarop “ kerk blijft open”  
(1 dag na de bekendmaking van de eerste nog niet zo strenge corona 
maatregelen)  We voelden ons zeer welkom!! De entree van het meditatiepark, het 
Rosarium Mariae, werd gemarkeerd door twee bordjes: “Verboden toegang voor 
onbevoegden”( niet echt storend) en “Pelgrims welkom”. Dit park is altijd 
toegankelijk. Bij de ingang een bordje met een 
looproute/overzichtskaart/toelichting. Volgens vrijwilliger zou pastorie tot half twaalf 
open zijn. 

3. Vindbaarheid. Op de website worden 2 verschillende adressen genoemd. Maar 
rijdend richting Renkum kwamen we gelijk bij de kerk aan: het begin van de 
winkelstraat van dit dorp. De auto kon worden geparkeerd op een terrein voor de 
kerk.  Met een bordje wordt het verzoek gedaan om hiervoor 1 euro te betalen in 
soort brievenbus als bijdrage in de onderhoudskosten van het terrein. 

4. Ontvangst. In de kerk liepen paar dames met groen uit de tuin. Verder hebben 
we in de kerk zelf niemand aangetroffen. In pastorie was wel een vrijwilliger 
aanwezig. (Hij zei wel dat de koffie al op was). Hij liet ons binnen en toonde ons de 
originele iconen, die binnenkort weer in het meditatiepark de foto’s zouden 
vervangen. ( voor een goed behoud van de iconen worden deze in de winter 
binnen in de pastorie ten toon gesteld. De iconen zijn gemaakt door 
gemeenteleden onder leiding van een gemeentelid/kunstschilderes. 

5. Aanbod. Het is een prachtig kerkgebouw, sfeervol en rolstoel-toegankelijk. Er is 
heel veel te zien. Naast de gebrandschilderde ramen die er zijn te zien, is er op de 
wanden met beeldhouwwerken de kruisweg uitgebeeld. Er zijn mooie beelden aan 
pilaren, en een heel mooi Mariabeeld. Er zijn meerdere plekken waar men een 
kaarsje kan branden, er is een ruimte waar men de overledenen kan gedenken, en 
een aparte ruimte om kinderen te herdenken. Op verschillende plaatsen in de kerk 



 

lagen boeken waarin men iets kon opschrijven. Achter in de kerk ligt veel 
informatie over de kerk, over de activiteiten van de gemeente en 
gezangenbundels. Naast de kerk is er een pastorie waar men gasten kan 
ontvangen, een kopje koffie kan drinken en waar in de winter de iconen worden 
opgesteld, na de winter zijn deze iconen aanwezig in de meditatietuin / park. Ook 
kunstwerkjes van kinderen zijn hier tentoon gesteld. Het toilet in de pastorie is 
evenals in de kerk rolstoel toegankelijk. Om de kerk heen is er het meditatiepark, 
het Rosarium Maria. Aan het begin van dit park staat een routebord met een korte 
toelichting, op vier plekken in het park staan iconen opgesteld (in de winter 
vervangen door foto’s). Deze iconen verbeelden gebeurtenissen uit het leven van 
Jezus en Maria. Bij deze iconen staan bankjes zodat men er rustig kan zitten om te 
mediteren en te bidden. Het park zag er keurig verzorgd uit en het is bijzonder 
prettig om hier door te lopen en te mediteren. 

6. Impact. Het geheel van kerk, park en pastorie heeft betekenis voor pelgrims, het 
is een bedevaartsoord, toeristen die een mooie kerk willen bezoeken en kunst 
willen zien, parochianen (die zijn er steeds minder) en gasten die een gesprek 
willen. Dat deze kerk impact heeft blijkt ook uit het feit dat er bekende 
Nederlanders zijn die hun naam geven ter ondersteuning van de inspanningen om 
deze kerk te behouden. Bij de folders ligt ook een folder van de Parochiële Caritas 
Instelling: verleent eenmalige hulp aan mensen, die de eindjes even niet meer aan 
elkaar kunnen knopen: religieuze achtergrond niet van belang.  

7. Samenwerking. Uit het geheel en de gesprekken bleek dat er wordt 
samengewerkt met meerdere organisaties bij allerlei festiviteiten. Er zijn ook veel 
vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van de kerk 


