Kort verslag bijeenkomst St. MvR Stand van Zaken
Op 29 september 2020 hield de Stichting Maria van Renkum in de kerk om 20.00 uur
een bijeenkomst over de stand van zaken. Wat waren haar doelen? Wat heeft ze
gedaan? Wat is ervan terecht gekomen? Hoe verder? De bijeenkomst was coronaproof
en werd door 35 personen bijgewoond. Smaakvol ingericht met een banner en een
neutraal spreekgestoelte werd het verhaal aan de hand van een powerpointpresentatie toegelicht.

Het bestuur van de Parochie z. Titus Brandsma kondigden eerder aan de kerk te
Renkum te willen afstoten c.q. te verkopen, zodat ook sloop t.g.v. woningbouw
denkbaar zou zijn. De Stichting Maria van Renkum werd in maart 2019 door mensen
van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum in het leven geroepen om het tij te
keren. De Stichting wil het kerkgebouw behouden voor de gemeenschap, de
activiteiten van de geloofsgemeenschap ter plekke gecontinueerd zien, de naamsbekendheid van Renkum als bedevaartsoord aanzienlijk vergroten en het totale
aanbod op een innovatieve wijze aanvullen, verbreden en dat op een duurzame wijze.
In 2019 lag het accent op het regelen van formaliteiten en het in de steigers zetten van
een plan. Te denken valt aan het regelen van statuten, een website, een comité van
aanbeveling, een kleurrijke presentatiefolder (drieluik, dubbelzijdig op A4 formaat),
het hebben van een eHerkenning, afspraken met de belastingdienst incl. een Anbi
erkenning, het werken aan een netwerk, het opzetten van een plan van aanpak, een
bezoek aan de Kerkenbeurs, scholing via de Erfgoedacademie. Van Monumentwacht
Gelderland kwam op ons verzoek een rapport over de staat van het kerkgebouw en
met het kerkbestuur werd een convenant afgesloten.
Het convenant houdt in grote lijnen nog steeds het volgende in: indien de Stichting in
staat blijkt te zijn om de restauratiekosten van het kerkgebouw, het reguliere onderhoud (2021 t/m 2025) en de aanschafkosten van een nieuwe verwarmingsinstallatie te

kunnen bekostigen dan garandeert de eigenaar, dat de kerk zeker tot 2026 openblijft,
zodat alles op de bestaande voet verder kan gaan.
Dat betekent, dat de Stichting minimaal 300.000 euro moet zien te vergaren. Maar de
Stichting wil meer t.w. een aanbouw, een multifunctionele voorziening, dat tevens het
verdienmodel is, bij de pastorie (een ontwerp is voor bespreking gereed), een
monument / deelproject Marie d’Harcourt (= Maria van Gelre) en diverse andere
deelprojecten in het kader van het vergroten van de impact van Renkum als bedevaartsoord, het duurzaam maken van niet alleen voorzieningen, maar vooral ook qua
bemensing: de vrijwilligers en de toeloop.
De stichting hecht waarde aan het ensemble Park + Kerk, de status van gemeentelijk
monument, de waarde aan de omschrijving van Beschermd Dorpsgezicht etc.
Het Cuypersgenootschap Amsterdam heeft een belangrijk aandeel geleverd m.b.t. de
aanvraag van de gemeentelijk monumentenstatus. Inmiddels ligt die er in feite al, maar
het moet formeel nog bekrachtigd worden. Het college heeft zich geschaard achter de
visie van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente (een wettelijk
voorgeschreven adviesorgaan bestaande uit deskundigen e.d.).
Belangrijk onderdeel is de waarde die men toekent aan het bankenplan, zoals in het
advies genoemd wordt. Bij eventuele verkoop horen de banken onderdeel uit te blijven
maken van de monumentenstatus.
De Stichting heeft veel tijd en ook geld gestoken in de werving van middelen om aan
een bedrag van 300.000 euro te komen c.q. de ondergrens van het benodigde kapitaal
t.b.v. restauratie en verwarming.
We hebben een professionele organisatie ingezet (fondswerving), hetgeen achteraf
gezien geen goede zet is geweest, we hebben ook zelf acties gevoerd, fondsen en
particulieren benaderd. Er lopen onzerzijds nog 15 aanvragen bij instellingen. Succesvol waren opbrengsten van de via huis-aan-huis verspreide kaarten in januari en april
in Renkum-Heelsum, het benefietdiner in februari, de advertenties in Katholiek
Nieuwsblad, de verstrekte obligaties, het krijgen van geoormerkte subsidies o.a. van
de Euregio Rijn-Waal, een toezegging van structurele steun van Smurfit Kappa /
Parenco. Teleurstellend was de respons op 1691 verstuurde brieven met informatie
persoonlijk gericht aan alle mogelijke kerk gerelateerde organisaties in heel Nederland.
De cd van Marialiederen van ons kerkkoor verkoopt zeker gezien de bijvangst aan extra
middelen dankzij een advertentie in Katholiek Nieuwsblad goed. Ook zijn er bedragen
onder voorbehoud toegezegd.
Al met al kan geconcludeerd worden, dat op basis van de huidige stand van zaken de
volgende zekerheden in ieder geval vermeld kunnen worden.
1. De Stichting is zo goed als in staat voor een nieuwe verwarmingsinstallatie te
zorgen waarvoor maximaal 50.000 euro nodig is. Een afwijzing van de gemeente
Renkum (aanvraag cofinanciering) vinden we niet correct. Dit wordt mogelijk
ambtelijk nog hersteld. In dat geval kunnen we afzien van de gestarte bezwaarprocedure.

Terwijl overal kerken en kloosters worden gesloten wil de Stichting Maria van
Renkum juist gaan vernieuwen: meer verbinding met het dorp / de regio, het
vergroten van de aantrekkingskracht voor jongeren, gezinnen en ouderen,
nieuw en passend aanbod van activiteiten, verbindingen met recreatie/toerisme
op het vlak van zingeving, historie en cultuur. Zie ons projectenplan van juli 2020.
2. De Stichting is nog steeds met de provincie Gelderland in overleg. Er heeft een
verkennend gesprek plaatsgevonden. De provincie is van mening, dat wij
moeten gaan voor de restauratie van de kerk (250.000 euro) in samenhang met
de aanbouw van de pastorie (indicatie 350.000 euro). Voor een aanvullend
onderzoek door een professioneel organisatie inzake de exploitatie volgt een
extra subsidieverzoek, hetgeen de provincie eind oktober in het te komen
vervolggesprek wil meenemen. Na laatstgenoemde gesprek mag formeel pas
subsidie al of niet gecombineerd met een lening aangevraagd worden. Bij die
aanvraag moet een omgevingsvergunning toegevoegd zijn. De Stichting heeft
een en ander in werking gezet w.o. een hoofdaannemer benaderd voor het
aanleveren van een juiste berekening. Al met al kan er vanuit de provincie iets
moois komen, maar zekerheid kunnen we nu niet geven, ook niet over de mate
waarin gelden vrijkomen. Het feit, dat we met hen in opgaande lijn gesprekken
voeren rechtvaardigt voorzichtig optimisme. Met de provincie kunnen we een
eind komen, maar hun steun zal niet voldoende zijn.
3. De voorbereiding voor een standbeeld van Maria van Gelre, de oudst van naam
bekende pelgrimgangster naar Renkum is afgerond. Zij staat symbool voor alle
pelgrims door de eeuwen heen, voor de bezoekers van nu en in de toekomst,
die Maria van Renkum bezochten/bezoeken. Dit element past tevens in het
kader van recreatie/toerisme.
4. Met enkele organisaties wordt gewerkt aan een pelgrimsfietsroute RenkumKevelaer. Ook aan een uitwisseling met Duitsers (pelgrimage) wordt gewerkt.

5. Het project Gastvrije Kerk Oost-Nederland hebben we opgepakt,
gepromoot en op 29 oktober a.s. wordt juist onze kerkgemeenschap
extra in het zonnetje gezet. We hebben op voorhand van de nog te
ontvangen publieksprijs 33 stoelen gekocht t.b.v. ons kerkkoor waar de
koorleden gelukkig mee zijn.
Op te lossen problemen/zaken hebben te maken met antwoorden op vragen als:
• Wat te doen wanneer wel de verwarmingsinstallatie vervangen kan worden en
de restauratie niet door de Stichting gebeurt? Hoe rechtvaardigen we dan de
gedane uitgave naar de donateurs e.d.?
• Hoe kan voorkomen worden, dat de Stichting geld vrijmaakt voor onderhoud
etc. en de eigenaar een en ander toch verkoopt aan een andere partij dan de
Stichting?
• Krijgt de Stichting het recht van eerste aankoop na 2026? Worden gedane
investeringen in bedoeld bedrag verdisconteerd?
• Kan de inpandige Mariakapel als gebedsruimte met het beroemde beeld blijven
voortbestaan indien de kerk afgestoten wordt?
• De Stichting wil het liefst samen blijven werken met het kerkbestuur c.q. PzTB
en met het oog op de nabije toekomst (voor 2026) bezien of we de status van
een rectoraatskerk kunnen krijgen, zodat zaken gewoon verder kunnen gaan en
de Stichting mogelijk eigenaar wordt van het betreffende perceel.
Aan dit soort zaken wordt gewerkt evenals het vinden van borgstellers, legaten etc.

Slotsheet powerpoint-presentatie

Voor meer informatie zie: www.stichtingmariavanrenkum.nl

