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Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag 2019 

Stichting Maria van Renkum         Renkum, 14 februari 2020 

                                                                                                          

Statuten 26 maart 2019 / Van Dijk De Jongh – notarissen te 
Dronten 

Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 74382780 
Belastingdienst nummer: 8598.74.692 / Erkenning Culturele 

ANBI-status 
Stichting Maria van Renkum rekeningnummer NL53 INGB 0009 

0098 81 
Website: http://www.stichtingmariavanrenkum.nl 

Contact: stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl / tel.nr. 
0317314957 

  

Preambule  -  Geen katholieke kerk meer in de gemeente Renkum? 

De zalige Titus Brandsma Parochie bestaat sinds 1 januari 2010. Toen werden in op-
dracht van kardinaal Eijk vanwege reorganisatie van het aartsbisdom Utrecht elf 
parochies in de gemeenten Wageningen, Ede, Veenendaal, Rhenen en Renkum 
samengevoegd. In verband met terugloop van het kerkbezoek, werd de Goede 
Herderkerk in Ede op 1 april 2013 aan de eredienst onttrokken. Voorts werd in 2017 
bekend dat de O.L. Vrouw van Lourdeskerk in Doorwerth en de Sint Josephkerk in 
Heelsum  in de verkoop gaan. De kerk in Doorwerth heeft inmiddels een bestemming 
Bed & Breakfast gekregen en de kerk in Heelsum zou worden gesloopt, maar is 
vanwege het onverwacht krijgen van een monumentenstatus als gebouw tegen 
minder opbrengst uiteindelijk ook verkocht. 
 
Helaas dreigt ook de kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum binnen 
afzienbare tijd wegens te weinig inkomsten afgestoten en mogelijk zelfs gesloopt te 
worden. Het is onvoorstelbaar, dat juist Renkum met een rijke eeuwenoude traditie 
qua kerkelijke voorzieningen het tijdperk moet afsluiten. 
 
Daarom is er op 26 maart 2019 een onafhankelijke Stichting Maria van Renkum 
opgericht. Deze heeft als doel de Renkumse bedevaartskerk met het eeuwenoude 
Mariabeeld, de tot het kerkgebouw horende overige opstallen  en gronden voor nu 
en in de toekomst op een duurzame wijze te kunnen behouden voor gelovigen, 
pelgrims en de inwoners van de gemeente Renkum.   

De Stichting Maria van Renkum komt voort uit de geloofsgemeenschap Onze Lieve 
Vrouw ten Hemelopneming. Vier parochianen maken deel uit van het bestuur t.w. 
Leny Lotgerink, Mirjam Schilder, Gerrit van de Berg en John Bartels. Een vijfde 
persoon zal zich in de loop van 2020 toevoegen. Het bestuur vergadert maandelijks 
bij één van de leden thuis, alleen de eerste bijeenkomst en de laatste van 2019 deden 
we dat bij de openhaard te Campman. 

mailto:stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Eijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisdom_Utrecht_(rooms-katholiek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wageningen_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ede_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenendaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renkum_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Herderkerk_(Ede)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Herderkerk_(Ede)
https://nl.wikipedia.org/wiki/O.L._Vrouw_van_Lourdes_(Doorwerth)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doorwerth
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Josephkerk_(Heelsum)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heelsum
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Wat is er in 2019 aan werk verzet? 
 
Het eerste wat gedaan moest worden betroffen de opstartaangelegenheden, zoals 
het regelen van de statuten1, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het 
verkrijgen van de Culturele ANBI-status, het openen van een bankrekeningnummer, 
het maken van briefpapier, formulieren voor schenkingen, legaten e.d., het zorgen 
voor een e-mailadres en het opzetten van een eigen website, die 2 keer in de maand 
geactualiseerd wordt. Alle openbare stukken van de Stichting worden op internet 
gezet, voorts legden we een lijst van mensen met e-mailadressen aan, die bijge-
houden wordt. Regelmatig ontvangen bedoelde mensen onze nieuwsbrieven recht-
streeks. 

 

 

  

 

 

 

 

                                             
                                                                      Bestuursleden Stichting  Maria van Renkum 
 
Vervolgens is er met behulp van anderen gewerkt aan het vinden van gezaghebbende 
mensen t.b.v. een Comité van Aanbeveling.  Op 10 juli 2019 brachten we per brief het 
parochiebestuur van het een en ander op de hoogte en benadrukten we de bijzonder 
waarde van ons kerkgebouw in relatie tot Maria. Dit uiteraard in de hoop, dat er meer 
rek in de sluitingstermijn zou komen. 

 
1  

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 

• bekendheid te geven aan de historie van Renkum als bedevaartsplaats en het 
Mariabeeld uit de 14e eeuw, dat sinds 1380 een belangrijke rol voor velen 
speelt en zich in het katholieke kerkgebouw te Renkum bevindt; 

• in overleg met de eigenaar van het betreffende onroerende goed gelden voor 
met name groot onderhoud m.b.t. het kerkgebouw beschikbaar te stellen, 
zodat de exploitatielasten op te brengen zijn;  

• het verwerven van de bedevaartskerk, het Mariabeeld etc. indien het gebouw 
en toebehoren door de eigenaar afgestoten wordt en er conform de richtlijnen 
van het bisdom geen erediensten meer mogen plaatsvinden. 
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Fragment uit de brief 
 
Renkum, 10 juli 2019 
 
Geacht Bestuur van de Titus Brandsma Parochie, 
 
De Stichting Maria van Renkum begint de komende tijd actief naar buiten te treden om aandacht te 
vragen voor het behoud van onze pelgrimskerk voor de huidige functie, het intensiveren van veel 
zaken, die met bedevaart van doen hebben en het vervaardigen van een bedrijfsplan indien de 
voorziening afgestoten wordt en zij als juridisch erkende organisatie gezien mag worden als een partij 
om de gebouwen etc. over te nemen. 
Vanaf 1380 is Renkum een bedevaartsoord. De in 1858 optredende verschijningen van Maria in 
Lourdes verlevendigde de Mariadevotie in algemene zin en in Renkum gold dat wat later eveneens. 
Het schitterende “Gulden Boek van O.L. Vrouw van Renkum”, dat destijds door Cornelia Elisabeth 
Bosman aan de kerk werd geschonken vermeldt vele gebeurtenissen en processies, die sinds de 
terugkeer van het Mariabeeld in 1928 plaatsvonden.   
 
Ondanks de ontkerkelijking in Europa zien we in Renkum, dat de belangstelling voor bedevaarten etc. 
sterk toeneemt. Het moet eenieder deugd doen, dat voor velen Maria een weg is naar Christus. 
Johannes Paulus II schreef In 1987 de encycliek Redemptoris Mater. Dit schrijven handelt over de 
speciale plaats van Maria in de heilsgeschiedenis en haar rol in het Christusmysterie. Maria wordt de 
moeder van de Kerk genoemd en ze wordt gezien als middelares tussen haar zoon en de gelovigen. 

 

Het bisdom Utrecht werd tevergeefs gevraagd ons voor een gesprek uit te nodigen.  
 

Fragment uit de brief 
 
Aan Zijne Excellentie kardinaal Eijk - Maliebaan 40 3581 CR Utrecht                    Renkum, 16 juli 2019 
 
Met genoegen lezen we in het Jaarverslag 2017 van het aartsbisdom Utrecht van 3 mei 2018, dat 
Kardinaal Eijk, de hulpbisschoppen mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts alsmede de vicarissen Corne-
lissen en Pauw in 2017 diverse bedevaarten in binnen- en buitenland begeleid hebben en zeggen, 
dat naast het vieren van ons geloof  dit altijd weer mooie momenten zijn  voor persoonlijke 
ontmoetingen die wederzijds verrijken. 
 
In het vigerende PASTORAAL BELEIDSPLAN VAN HET AARTSBISDOM UTRECHT  van december 2008 
lezen we, dat de vele vrijwilligers in de parochies van het aartsbisdom een onschatbare bijdrage 
leveren aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap en dat hun inzet bewonderenswaardig is en  
tot grote dankbaarheid stemt. 
 
………………………………………………Wij vragen u om een gesprek en willen het een en ander voorleggen. 

 
Groot was onze teleurstelling, dat het bisdom op geen 
enkele wijze op ons schrijven met de toegevoegde 
informatie reageerde. Toen mgr. Woorts (foto links) 
op 16 augustus voorging in de kerkviering van Maria 
ten Hemelopneming te Renkum spraken we na afloop 
met hem over deze gang van zaken. We overhandig-
den dezelfde brief met inhoud alsmede een per-
soonlijk schrijven aan hem. Zijn reactie was, dat het 

bisdom alleen maar met parochiebesturen in gesprek gaat. Vervolgens reageerde ook 
deze priester nooit op de inhoud. Na de dienst van Maria ten Hemelopneming 

http://rkdocumenten.nl/index.php?docid=713
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deelden we ansichtkaarten van onze Stichting uit en daarmee werd ons “eerste 
optreden naar buiten” een feit. 
 
Vanuit  Vaticaanstad kwam wel een reactie over het toekennen van 
de titel van Basilica Minor voor onze Mariakerk. Dit traject loopt 
nog.  
 

Fragment uit de brief 
 
Renkum, 16 juli 2019 
 
Aan: Zijne Heiligheid, Paus Franciscus, 
p/a de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de sacramenten te Rome 
(Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum / Piazza San Pietro, Vatican City, 
Vaticaanstad 00193 Rome). 
 
……..het belang van het kerkgebouw, ook als gebedshuis, staat buiten kijf. Hoewel de meeste 
basilieken parochiekerken zijn, weten we, dat de titel ook toegekend is aan enkele oratoria of 
gebedshuizen……. 

 

Er verscheen een in onze ogen 
zeer geslaagde flyer (drieluik 
van 6 kleurrijke pagina’s), die 
in december aan een derde 
druk toe was. De flyer moest 
de doelstelling van de Stich-
ting verwoorden, alsmede de 
geschiedenis van Maria van 
Renkum in het kort beschrij-
ven en de betekenis van Maria 
voor gelovigen weergeven.  

In de nazomer ontvingen zo’n 700 ingeschreven parochianen de flyer alsmede een 
eerste brief van onze Stichting. Daar zou het bij blijven, omdat het bestuur van de 
parochie te Wageningen van mening is, dat het gecombineerd verstrekken van het 
parochieblad TitusBreed met promotiemateriaal van de Stichting MvR ongepast is. 
 

Fragment uit de brief 

 

Renkum, 27 augustus 2019 

Betreft:  nieuwsbrief bij de flyer “Nationale Bedevaartskerk Maria van Renkum” 

Beste Parochianen van Renkum-Heelsum, 

Wij denken nog steeds ons kerkgebouw wel te kunnen behouden en ook de huidige activi-

teiten van de geloofsgemeenschap voort te kunnen zetten. Het eerste gaat lukken, het 

tweede wordt spannend, maar de kansen zijn er nog steeds. Ons beleidsplan is via de e-mail 

verkrijgbaar, staat op de website en ligt op de pastorie ter inzage. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parochiekerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oratorium_(gebedshuis)
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fvlaggenparade.nl%2Fland%2Fvaticaanstad%2F&psig=AOvVaw0khY-fFbJ4zpgU3r6weKMO&ust=1581591353197000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCcoovty-cCFQAAAAAdAAAAABAF
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Adhesiebetuigingen2 inzake het voortbestaan van de katholieke kerk kwamen  
uiteraard van onze leden van het Comité van Aanbeveling, vanuit het bisdom Den 
Bosch, Leon Goertz (de voormalige pastor van Renkum), pelgrims etc. 
 
In augustus schreef het parochiebestuur aan de gelovigen van het hele werkgebied 
een brief waarin te lezen stond: “ Dit betekent dat wij ons genoodzaakt zien om de 
volgende stap te zetten uit ons gebouwenplan van 2015 en dat wij, op basis van de 
huidige situatie, voornemens zijn om de komende jaren de kerken van Rhenen, 
Oosterbeek en Renkum te gaan sluiten”. We reageerden formeel richting de 
voorzitter van het kerkbestuur c.q. pastoor Ten Have. 
 

Fragment uit de brief 
 
Renkum, 7 september 2019 
 
Beste Henri, 
 
De brief lijkt niet uit te gaan van een dialoog om in samenspraak met parochianen te bekijken wat er 

zou kunnen gebeuren (inclusief het openhouden van het kerkgebouw), maar ademt voor wat het 

kerkgebouw betreft een voldongen feit uit. Het doet denken aan een topdown benadering waarbij 

slechts uitgelegd wordt waarom het bestuur tot de keuze is gekomen en hoe de  pastorale  zorg er in 

de nabije toekomst uit zou kunnen zien. 

 

Op 18 september volgde voor onze kerkgemeenschap een avond in de pastorie 
waarvan het verslag op de website te vinden is. De vrijdag daaraan voorafgaand vond 
er in Wageningen een formeel gesprek plaats tussen het bestuur en onze Stichting. 
Hoe dan ook, een en ander resulteerde in een vervolg gesprek om te komen tot een 
intentieovereenkomst. Deze werd op 15 november aangegaan en eindigt op 15 mei 
2020. De Stichting MvR wordt geacht met een financieel sluitend voorstel komen voor 
een periode van ten minste 5 jaar. Dit voorstel moet passen binnen de uitgangs-

 
2  
Adhesiebetuigingen 

1. Jeroen R.V.A. Dijsselbloem, Eurogroepvoorzitter en destijds minister van Financiën 
van Nederland tot oktober 2017  

2. Dhr. Alexander Rinnooy Kan voormalig voorzitter van de SER, van VNO, Senator, 
Rector Magnificus etc.  

3. Johan J.B. Oosterman, Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde, Radboud 
Universiteit Nijmegen  

4. Peter Jan Margry, Hoogleraar Europese Etnologie – Religieuze cultuur, Universiteit 
van Amsterdam. Publicatie Standaardwerk  Bedevaartsplaatsen in Nederland, 4 
delen (1997-2004)  

5. Jos A.M. Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud 
Universiteit Nijmegen  

6. Antoine P.L. Bodar, priester en Hoogleraar Christendom Cultuur en Media aan de 
Universiteit van Tilburg  

7. Paul Campman, horeca-ondernemer, ambassadeur Maria van Renkum  
8. Dominee Dick Juijn, predikant te Delden, ambassadeur Maria van Renkum 
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punten van de Rooms-Katholieke kerk. Tot dat moment zet het parochiebestuur nog 
niet in op verkoop van het kerkgebouw. 
 

Samengevat: Het kerkbestuur wil de Stichting Maria van Renkum  een kans geven  om 
te zien of in gezamenlijkheid een perspectief geboden kan worden. Wij zijn er nog 
niet, maar de deur is zogezegd voorlopig weer opengezet. Het kerkbestuur maakt een 
onderscheid tussen geloofsgemeenschap/pastorale zorg enerzijds en vastgoed, 
bedevaartszaken anderzijds. Dat er overlappingen zijn spreekt voor zich. Aldus hun 
getoonde sheet op de bijeenkomst van 18 september. 
 

 
 
Activiteiten ter voorkoming van sloop t.b.v. woningbouw 
 
1. 
Cuypersgenootschap Amsterdam 

Het bestuur van het Cuypersgenootschap heeft schriftelijk laten weten met veel 
waardering kennis genomen te hebben van onze activiteiten voor behoud van de 
kerk. Het Cuypersgenootschap is een landelijke vereniging van vrijwilligers met 
als doelstelling erfgoed uit de periode vanaf 1850 te behouden voor het 
nageslacht, ze werken veel samen met Heemschut en onderhouden nauwe 
contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
  
We hebben diverse malen contact gehad met Gert van Kleef, die twee rapporten 
opstelde en namens het genootschap bij de gemeente Renkum op 15 oktober 
een aanvraag indiende om ons kerkgebouw de status van monument te geven. 
Deze kwestie loopt en is procedureel nog niet afgerond. Het parochiebestuur zal 
zich tegen een toekenning verzetten. 
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Dat ons kerkgebouw monumentwaardig is, is voor ons duidelijk. Leuke bijkomstig-
heid:  we ontdekten een bijzondere foto van ons vorig kerkgebouw waarop de staties 
te zien zijn. Deze zijn verhuisd naar de huidige kerk en staan nu niet op een richel voor 
de muur, maar zijn juist in de muur opgenomen. 

Foto van de gesloopte Katholieke kerk te Renkum van 1839 

 

Cuypersgenootschap wil Renkumse kerk op mo-
numentenlijst om sloop te voorkomen 

RENKUM - De parochianen van de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk in 
Renkum krijgen steun uit onverwachte hoek. Het Cuypersgenootschap uit Amster-
dam heeft deze maand bij de gemeente Renkum het verzoek neergelegd om het 
gebouw van de katholieke gemeenschap op de gemeentelijke monumentenlijst te 
zetten. Eenmaal op de lijst lijkt sloop niet meer mogelijk. 

De Gelderlander  

Peter Kemperman 25-10-19 

 
Pater Bomers, die maandelijks in 
‘n viering voorgaat en extra veel 
kerkgangers tijdens de zondags-
dienst in ons dorp trekt,  is in Ren-
kum zeer geliefd. Hij zei al in 2014: 
“Sluit je de kerk dan trekt ook het 
geloof het dorp uit”. 
 
Uit: Interview publicatie (zie website) 
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Samenvattend vindt de Stichting MvR, dat de gemeente Renkum ervoor moet zorgen, 

dat sloop van het gebouw niet kan met slechts een meldingsplicht achteraf, maar dat 

minimaal een sloopvergunning noodzakelijk is. De lokale overheid dient zich uit te 

spreken over de positieve waarde van kerkgebouwen voor de inwoners etc. In het 

kader van recreatie en toerisme hoort de kerk te Renkum voor de overheid van  groot 

belang te zijn. Dit geldt m.n. met betrekking tot de geschiedenis van Maria van 

Renkum, de bedevaart-activiteiten, aanwijsbare plekken (oorlogsschade W.O. II) in 

relatie tot de geschiedenis (Airborne-gemeente). Via een aanpassing van het bestem-

mingsplan (beschermd dorpsgezicht), het verkrijgen van de status van monument etc. 

wordt een en ander in het kader van het behoud door ons nagestreefd. 

 

Fragment uit: beleid gemeente / pagina 11 van Overzicht kerkgebouwen gemeente Renkum 2019 
 

Zeer beeldbepalend en bekend ( Mariabeeld en de eeuwenoude bedevaarten naar dit beeld) 
kerkgebouw voor Renkum. Zal op termijn vrijkomen, echter nu nog geen concrete plannen. 
Achter de kerk ligt een bedevaart park. Kerkgebouw inclusief wandelpad in bedevaart park, 
enkele bomen en de kerkrelikwieën (o.a. Mariabeeld) dienen behouden te blijven door een 
passende invulling in nauw overleg met gemeente, parochie en parochianen. Ondanks 
afwezigheid van een monumentale status wil het college het gebouw behouden mocht het 
de kerkfunctie verliezen.  

 

2. 
Verkoop 2 percelen grond ten noorden van het park achter het kerkgebouw. Het is 
bekend, dat het parochiebestuur een overeenkomst heeft gesloten met de gemeente 
Renkum en Vivare om woningbouw mogelijk te maken. 
 
Op een deel van het bouwterrein staan momenteel enorme grote bomen, fraai van 
aanzien. Wij vinden, dat die er sowieso moeten blijven en ingepast dienen te worden 
in een mogelijke bouwontwikkeling.  Niet  vergeten moet worden, dat diverse bomen 
grenzen aan het meditatiepark, dat weliswaar niets met de ontwikkellocatie van doen 
heeft, maar wel als coulissen groen een effect hebben op de sfeerbeleving in en 
uitstraling naar het meditatiepark. Uitzicht op een opvallende zichtbare verstening 
achten wij in dat verband rampzalig. Het college is van ons bezwaar op de hoogte. 
 

3.                                                      Meditatiepark Rosarium Mariae             
Uitbreiding kennis                           
   
Op 22 maart waren we op de ker- 
kenbeurs (Utrecht), op  28 maart  
in  Oss,  bij  Dhr. Janssen,  auteur  
kerkhistorie Renkum,  op  5 sept.  
in de Willibrordkerk (Utrecht) en  
op 10 sept. bij de ErfgoedAcade- 
mie in  Deventer  (cursusdag Be- 
houdt je kerkgebouw).                          
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Activiteiten ter bevordering van de naamsbekendheid van Renkum als bede-
vaartsoord 
 
 

1. Video-opname 23 juni 2019 
 
Aan Jan Boelens van de groep Veluwezoom in Beeld gaven we de opdracht om in 
overleg met Hans Gelderman, dirigent van ons kerkkoor, een opname te maken. Als 
je op  YouTube zoekt naar muziek (Marialied Renkum) dan kun je het Caeciliakoor van 
de bedevaartkerk te Renkum vinden en het fraaie Renkumse Marialied beluisteren. 
De tekst is eveneens in de opname verwerkt, zodat je zelfs mee kunt zingen. Na-
tuurlijk vind je de video, een verkleind beeld ook op onze websitepagina Media. Het 
Marialied van Renkum met ondertiteling wordt blijvend op YOU TUBE gezet. Zo wordt 
tevens naar de website verwezen. 
 

2. Overleg te Kleve3 24 september 2019 
 

 
 

Zo zien we graag een blijvende pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer v.v. over land 
gerealiseerd worden: Fietsen over de grenzen van Gelderland en door het vroegere 
Overkwartier (Limburg en Noordrijn-Westfalen), die samen ooit het hertogdom Gelre 
vormden. In principe wil de Euregio ons hiervoor maximaal 25.000 euro geven. Een 
plan wordt in 2020 nader uitgewerkt. Dit doen we op verzoek van de Euregio in 
overleg met TVAN (Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen) aan wie we t.z.t. de 
uitvoering in handen zullen geven. Ook bespraken we in Kleve over een subsidie-
mogelijkheid inzake een tweedaagse pelgrimage Duitsland-Nederland.  
 

3. Toeristische bewegwijzering 
 
Voor de zomer van 2019 heeft de 
Stichting Maria van Renkum aangegeven 
graag te willen deelnemen aan het kort-
lopende project Toeristische bewegwij-
zering in de gemeente Renkum. Een onderhoudscontract toeristische objectbe-
wegwijzering werd voor de periode van 5 jaar door ons ondertekend. De borden zijn 
vanaf begin 2020 te zien tot in principe t/m december 2024. 

 
3  

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij gemeenten w.o. 
Renkum en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal zegt als belangrijkste 
doel de grensoverschrijdende samenwerking op ‘t gebied van economie en maatschappij te 
willen verbeteren en te intensiveren.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.euregio.org%2F&psig=AOvVaw36N6jE_uOJOACGRNBXCQuN&ust=1581586473121000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCwhPLay-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.agconnect.nl%2Fartikel%2Fgoogle-geen-youtube-advertenties-meer-bij-gevoelige-content&psig=AOvVaw0ZWfzCHqSlWhdfZF04etp9&ust=1581543810419000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIimu_27yucCFQAAAAAdAAAAABAD
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4. Lidmaatschap Erfgoed Gelderland4  
 
De Stichting MvR werd op 22 oktober lid van EG. 
 

Enkele voordelen van het lidmaatschap zijn: 
• Je maakt onderdeel uit van een actief netwerk van circa 180 Gelderse erfgoed-

organisaties; 
• Je kunt tot 30 uur per jaar gratis advies en ondersteuning ontvangen van de mede-

werkers van de coöperatie (geen uitvoerende werkzaamheden). Onderwerpen 
van advisering kunnen zijn: beheer, behoud, registratie en digitalisering van 
collecties, educatie en publieksbegeleiding, gebruik van nieuwe media en nieuwe 
audio visuele technieken, geschiedschrijving, oral history en storytelling, algehele 
bedrijfsvoering, goed bestuur, financiën, marketing en fondswerving. 

 
5. Standbeeld Marie d’Harcourt als blikvanger op het kerkplein te Renkum 

 
Vanaf 1380 is Renkum een bedevaarts-
oord. De oudst bekende bedevaart-
gangster was Marie d’Harcourt, later 
Hertogin van Gelre (zie afbeelding). Zij 
behoorde tot het Franse Hof en kwam 
o.a. op 17 augustus 1407 met hove-
lingen uit Frankrijk bidden tot Onze 
Lieve Vrouw van Renkum. Er moet, wat 
ons betreft, een bronzen standbeeld 
met uitleg over  Marie liefst aan de rand 
van het kerkplein komen. Zij staat dan 
symbool voor alle pelgrims die door de 
eeuwen heen Maria van Renkum be-
zochten en nog bezoeken. De onthulling 
van het beeld zou t.z.t. door de am-
bassadeur van Frankrijk kunnen ge-
schieden. Deze actie heeft een hoge 
attentiewaarde in het kader van de 
naamsbekendheid van Maria van Ren-
kum.  Dit ook gerelateerd aan recreatie 

& toerisme. We zijn inmiddels met de voorbereiding van het deelproject gestart. De 
opdracht zal gegund worden aan Romée Kanis. Haar ontwerpen hebben altijd een 
sierlijke vorm en een zekere vrouwelijke benadering. Ze heeft Renkum op 21 
november bezocht en popelt om het beeld te mogen maken. Nu het geld nog…………… 

 
4  

Erfgoed Gelderland is een coöperatie van en voor erfgoedorganisaties. Iedereen die het 
belangrijk vindt dat erfgoed, collecties en verhalen zichtbaar worden en behouden blijven, 
kan bij de coöperatie terecht. Hierbij staan verbinden, versterken, bewaren en beleven 
centraal. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.oorlogsbronnen.nl%2Ferfgoed-gelderland&psig=AOvVaw0DWMgu00IHwVcqvhzk_J3F&ust=1581543770741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKio2ui7yucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Miniatuur_Maria.jpg
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Activiteiten t.b.v. de geloofsgemeenschap 
 
1. Restauratie kerkgebouw 

 

 

 
Aan Monumentenwacht Gelderland hebben we met instemming van het parochie-
bestuur op onze kosten opdracht gegeven te komen met een plan tot restauratie, dit 
mede in verband met achterstallig onderhoud. We ontvingen op 30 oktober een Plan 
tot herstel 2020-2025, hetgeen inclusief de kosten van de rapportage neerkomt op 
een kostenpost van afgerond 250.000 euro. 
 
2. Nieuwe verwarmingsinstallatie 
 
We legden contact met Mahr Heizung-Klimatechnik uit Aachen om te bezien wat voor 
‘n verwarmingsinstallatie voor ons kerkgebouw het beste zou zijn.  Mahr levert maat-
werk en is specialist in verwarming van kerken en energiezuinige ketels. Een offerte 
wordt begin 2020 verwacht. We hopen hiervoor in april voldoende geld te hebben….. 

Toch warme kerk tijdens Kerst 
di 10 dec 2019, 21:46   / Rijn en Veluwe – huis-aan-huis blad 

RENKUM – Ondanks het feit dat de verwarmingsketel niet meer functioneert, zal het wellicht voor de 
kerkgangers van de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming kerk in Renkum geen koude kerstviering 
worden. Met straalkachels wordt een proefopstelling gemaakt, maar daardoor zal ook kast van de 
stroomvoorziening moeten worden aangepast. Die aanpassing zal voor de kerstviering plaatsvinden. 
"En of dat een tijdelijke of permanente voorziening zal zijn, weten we niet", zegt John Bartels van de 
Stichting Maria van Renkum. "Het parochiebestuur, eigenaar, moet daarover een beslissing nemen. 
Wij dragen ideeën aan."  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.erfgoedwerkplaats.nl%2Fabout-personal%2F&psig=AOvVaw2SkezSbR3hh_r1WnZel7xU&ust=1581543716003000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjb4M-7yucCFQAAAAAdAAAAABAD
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3. Het werven van gelden   

PROJECTBESCHRIJVING BEHOUD EN BEHEER MARIA VAN RENKUM 

Omdat het kerkbestuur geen geld meer wil uitgeven t.b.v. een verwarmingsinstallatie 
en/of restauratie van het kerkgebouw zullen we zelf aan de slag moeten. We zijn in 
november begonnen om brieven samen te stellen, verschillend van tekst afhankelijk 
aan wie ze gericht worden. Dit met het doel om aan geld te komen. Op grond van 
onze inschatting zullen we in 2020 360.000 euro moeten zien te vinden. Begin mei 
2020 hoort er op grond van gemaakte afspraken met het parochiebestuur in ieder 
geval een geloofwaardig verhaal onzerzijds op tafel te liggen.  
 
Wij benaderen sinds half december diverse organisaties etc. zelf en dat zal het 
komende jaar doorgaan. Daarnaast hebben we een éénjarig contract met een kosten-
plaatje afgesloten met een professionele organisatie uit Noord-Brabant. In de 
Samenwerkingsovereenkomst gaat het om institutionele werving. In een geheim-
houdingsverklaring is vastgelegd, dat daartoe strekkende documenten etc. niet 
vrijgegeven mogen worden, tenzij met beide instemming. Ons is te kennen gegeven, 
dat de lasten niet zullen opwegen tegen de baten. Wij hebben een goed gevoel bij de 
mensen van bedoelde organisatie en vertrouwen erop, dat er ‘n netto-opbrengst uit 
voort zal vloeien. Gezien de beperkte tijd, die ons gegeven is, kunnen we niet alleen 
alles, maar willen we ook niet geloven de wijsheid inzake werving in pacht te hebben. 
 
Op 21 december waren t.b.v. van geldverstrekkers een definitieve versie van een 
projectbeschrijving van 16 pagina’s, alsmede een factsheet ervan klaar. 

 
4. Excursie naar 

Kranenburg 
georganiseerd 
door de 
Stichting MvR 
 

Op donderdagmorgen 10 
oktober 2019 vertrokken 
we om 08.30 uur met een 
bus (19 personen) vanaf 
ons kerkgebouw naar 
Vorden om de thematen-
toonstelling “Maria een 
bijzondere Heilige” te bezoeken. Dat deden we in het  "Heiligenbeeldenmuseum", 
destijds een initiatief van een groep vrijwilligers die in 1999 een waardevol neogotisch 
kerkgebouw hebben behoed voor de ondergang; toen immers moest de stijlvolle 
Antonius van Paduakerk op de Kranenburg de deuren sluiten. De Kranenburg dreigde 
haar kerk te verliezen, maar de vrijwilligers staken hier een stokje voor! Duizenden 
bezoekers wisten in de afgelopen jaren de weg te vinden naar het "Heili-
genbeeldenmuseum" om hier de wijding en devotie van de wereld van de heiligen en 
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hun beelden te aanschouwen. De nadruk ligt op behoud en presentatie van rooms-
katholiek erfgoed. Het geslaagde uitje was ook goed voor het onderlinge contact. 
 

Financieel Jaarverslag 2019 

  Beknopte Jaarrekening 2019 Stichting Maria van Renkum   
 

   
                               
IN   

                                  
UIT  

 

1. Beginsaldo (zie het eerste bankafschrift van april 2019)  €                           -        

2. Donaties inwoners  €           13.528,70      

3. 
 
Donaties pelgrims, gift van een groep, collecte, verkoop  soep   €                 784,85     

 

4. Excursie Kranenburg (nog te betalen 59 euro / verlies 14 euro) 
  
€                  360,00   

                       
€          315,00  

 

5. 
 
Voorlopige inschrijvingen t.b.v. het benefietdiner 6 febr. 2020  

  
€                  400,00     

 

6. Opstartkosten (statuten notaris, inschrijving KvK)    €           408,05  
 

7. 
 
Drukwerk (flyers, kopieën, kaarten Maria van Renkum etc. )                           €        1.794,48  

 

8. Bestuur (abonnementen, vervoer, verzendingen, cursus e.d. )    

                                                                     
€           407,14  

 

9. Opname Marialied t.b.v. You Tube en de t.v. uitzending 2020    

                                    
€             90,00  

 

10. Rapportage Monumentenwacht Gelderland    

                                   
€        3.967,35  

 

         
 

  (Zie voorts de gedetailleerde specificaties) 
                                  
€            15.073,55   

                                   
€        6.982,02  

 

          

  Eindsaldo 31 december 2019 (zie bankafschrift) 
                                       
€              8.091,53     

 

          

  Lopende al aangegane verplichtingen nog te voldoen in 2020 
                                  
€            11.500,00     

 

  Vorderingen en/of tegoed gedaan m.b.t. 2019     €       2.000,00   

          

  Begroting 2020  / totaalbedragen 
                                       
€          360.000,00  

                                                            
€   320.000,00  

 

         

  
De meerjarenbegroting 2020-2025 gaat uit van € 1,3 miljoen. 
        

 

 
Een goedkeuring van het financieel overzicht 
van de Stichting Maria van Renkum volgt in 
2020. Dit n.a.v. het gestelde in de erkende 
Statuten artikel 9.3 en 17.2 (zie onze website). 
 
 
Op vrijdag 13 december vanaf 17.00 uur tijdens 
de lichtjesavond werden er bij de katholieke 
kerk te Renkum koppen soep verkocht. 


