Nieuwsbrief 30 november 2020

Voor meer informatie: www.stichtingmariavanrenkum.nl
Het publiek koos onze kerk als “Meest gastvrije kerk van Oost Nederland”
Van de 69 kerken uit Overijssel en Gelderland die in maart 2020 zijn aangemeld voor
de Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland, zijn door een
vakkundige jury tien kerken genomineerd, zoals, onze kerk, officieel geheten: Onze
Lieve Vrouw Ten Hemelopneming. Doel van de verkiezing is dat kerken worden
geactiveerd meer activiteiten te ondernemen die de gastvrijheid moeten bevorderen.
“Kerken zijn visitekaartjes en centrale ontmoetingsplaatsen in wijken, dorpen en
steden. Dat mogen ze best uitstralen”, vertelde Wim den Braber van Welkom in de
Kerk, de stichting die de verkiezing organiseert. “Als er meer te doen is op deze centrale
plekken, verhoogt dit de levendigheid en dynamiek. Gastvrije kerken kunnen met hun
religieuze en culturele schatten uit het verleden een impuls geven aan het toerisme.”
Het publiek heeft onze kerk aangewezen als meest gastvrije kerk van
Overijssel/Gelderland. Van de publieksprijs van 1000 euro hebben we 33 stoelen
voor ons kerkkoor gekocht. Zie verder het promotiefilmpje op internet en het verslag van de mystery guest etc. op onze website.
Promotiefilm Kerk van Renkum:

https://www.youtube.com/watch?v=eanLQEUM3EA
Een speciaal uitgekomen tijdschrift over de 10 kerken ligt zo lang de voorraad strekt
regelmatig in ons kerkgebouw om mee te nemen, maar je kunt het ook opvragen door
ons een bericht te sturen.

Het katholieke kerkgebouw kan nu gered worden
In zijn algemeenheid kunnen we concluderen, dat het bestuur van de Parochie zalige
Titus Brandsma (PzTB) van mening was en is, dat de kerk van Renkum financieel gezien
als een blok aan haar been wordt ervaren en dat men daarom voornemens was en is
het gebouw etc. te verkopen, tenzij de Stichting Maria van Renkum in staat is de PzTB

van een financieel probleem te verlossen, zodat in dat geval het kerkbestuur tot 2026
de functie van het betreffende gebouw onder haar hoede wil laten voortbestaan.
In oktober lieten wij het kerkbestuur schriftelijk weten een nieuwe verwarmingsinstallatie te kunnen bekostigen en in november, dat de Stichting Maria van Renkum
(MvR) financieel in staat is om zorg te dragen voor het herstel van het kerkgebouw. De
Stichting gaat uit van uitgaven van in totaal maximaal 300.000 euro. Wij wachten nu
op een te komen gesprek met het kerkbestuur om voorwaarden af te spreken, deze
notarieel vast te laten leggen etc.
Omdat de komende jaren de Stichting ook de zorg heeft te dragen voor het normale
onderhoud moeten we blijven werken aan het werven van inkomsten. Daarom worden
nog steeds externe bronnen aangeboord, acties gevoerd e.d. Zo lopen nog contacten
met fondsen, bedrijven en (niet)gelovigen van elders. Dat is nodig, omdat de Stichting
richting het kerkbestuur uitgesproken heeft de geldstroming via de kerkbalans t.b.v.
de parochie niet te zullen en willen verstoren.
Onze laatste 2 acties van dit jaar betreffen de verkoop van fraaie lepeltjes “Maria van
Renkum” (zie de bijlage of het afzonderlijk pdf-bestand) en de verspreiding van 6000
wenskaarten in de tweede helft van december in Renkum-Heelsum en Kievitsdel.

Gezocht
1.

Wie helpt mee om een wijk in Renkum-Heelsum voor zijn/haar rekening te nemen om
wenskaarten te verspreiden? Dat kan op een zelf gekozen moment vanaf 21 t/m 30
december.
Graag reageren via onderstaande strook door deze te deponeren in onze oranje
brievenbus in de hal van de kerk of via stichtingmariavanrenkum@outlook.com met
vermelding van adres en telefoonnummer.
2.
Wij zoeken een accountant, die bij voorkeur op vrijwillige basis af en toe voor ons wat
wil doen, meedenken etc. Dat geldt ook voor een jurist(e) met kennis op het gebied
van verhuur, erfpacht en eigendomsrecht. Tips zijn van harte welkom!

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wil wel een wijk in Renkum-Heelsum lopen om wenskaarten rond te brengen.
Naam:
Adres:
Telefoon:

