
Renkum, 26  augustus  2020  
 
Een opsteker met dank aan 
alle vrijwilligers! 
 
Op basis van de huidige 
stand van zaken ligt het voor 
de hand, dat onze kerk op 1 
september a.s. de publieks-

prijs van 1000 euro wint in het kader van het project Meest Gastvrije Kerk van Oost 
Nederland. Onze kerk is als enige Veluwse kerk van de 69 deelnemende kerken uit 
Overijssel en Gelderland begin 2020 genomineerd door een vakkundige jury, die uit dat 
aantal tien kerken kanshebbers koos. Er komt een landelijk glossyblad uit met repor-
tages voorzien van foto’s van deze kerken. Eind oktober zal in Twello een en ander 
feestelijk afgesloten worden. Meer nieuws kunt in de volgende TitusBreed (inlegvel) 
lezen en op onze website. 
 
We zijn een actie gestart “Een warm gebouw voor jou en mij”! 

We hopen en verwachten eind september het Parochiebestuur zalige Titus Brandsma 
te melden de kapotte verwarmingsinstallatie te kunnen vervangen. Daarvoor is 50.000 
euro nodig. We willen voor a.s. oktober 25.000 euro zien te verwerven in contanten of 
in de vorm van obligaties (renteloze leningen van 250 euro per stuk). De overige 50% 
wordt dan geschonken. Iedere euro telt. Stort een bedrag op het rekeningnummer van 
de  Stichting Maria van Renkum NL53 INGB 0009 0098 81 onder vermelding van “Actie 
Verwarming”.  Meer informatie: zie www.stichtingmariavanrenkum.nl (o.a. obligatie-
formulier) of bel 0317314957. 
 
Voortbestaan kerkgebouw etc. 
 
Voor oktober worden wij geacht met een degelijk voorstel te 
komen waaruit blijkt, dat de kerk gerestaureerd kan worden. 
Daarvoor is 250.000 euro nodig. De komende weken worden 
ook voor ons spannend. De zaak is gezien enkele ontwik-
kelingen niet kansloos. 
 
Bernadette Soubirous zei in 1878 in Nevers haar gebedsleven 
in de andere wereld te zullen voortzetten.  Moge zij, maar zeker Maria vanuit het 
ongeziene op de een of andere manier ervoor zorgen mensen in beweging te brengen, 
die ook financieel iets kunnen betekenen voor het voortbestaan van Renkum als 
bedevaartsoord. Helpt u mee? Donaties, obligaties, maar ook legaten. Dit laatste is 
goedkoop te regelen via bijv. Het Kruidvat of de Hema.  Goede doelen met ANBI status, 
zoals de Stichting Maria van Renkum hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel 
of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede 
doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100 procent inzetten voor hun 
doelstelling. Een afschrift van een legaat ontvangen we graag. 
                                                                                                                                                 z.o.z. 



OPGELET: Op dinsdagavond 29 sept. om 20.00 
uur in ons kerkgebouw geeft de Stichting Maria 
van Renkum uitleg over de stand van zaken. 
Wat waren haar doelen? Wat heeft ze gedaan? 
Wat is ervan terecht gekomen? Hoe verder? De 
stand van zaken wordt ook op onze website 
gepubliceerd en verzonden naar beschikbare e-

mails. Nieuwsberichten ontvangt u automatisch als u ons uw e-mailadres geeft 
(stichtingmariavanrenkum@outlook.com). De bijeenkomst is coronaproof! Welkom!! 

 

Obligatie1                                   Nummer:2                                                                   
 
De kredietgever:       ____________________________________________________         
 
wonende op het adres: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
emailadres: ___________________________________________________________ 
 
en de kredietnemer Stichting Maria van Renkum p/a Overhoff 15 6871CZ te Renkum 
 
komen een leningsovereenkomst overeen met de volgende voorwaarden: 
 

• de kredietgever stelt aan de kredietnemer ter beschikking een bedrag van € 250 (zegge 
tweehonderenvijftig euro), hierna te noemen de hoofdsom. Het krediet komt ter beschikking 
door bijboeking per       ___________     op rekening van de kredietnemer; 

• de lening is bedoeld conform de gestelde doelen vervat in de statuten van de Stichting te lezen 
op de website van de Stichting; 

• de totale schuld  (hoofdsom zonder rente) moet zijn afgelost voor 20 december 2024. 
 
Voor akkoord: 
 
Kredietgever                                                                                                     Kredietontvanger 
 
 
                                                                                                  

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 

 
1    

Een obligatie is niets anders dan een geldlening. Er wordt geen rente uitgekeerd. Er worden maximaal 
100 obligaties van 250 euro uitgegeven. 
 
2  
Het ontvangen obligatieformulier wordt na ontvangst van de lening genummerd en ondertekend 
geretourneerd. 
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