
 

Publieksprijs meest gastvrije kerk van Oost-Nederland 2020 
(juryrapport) 
 
Natuurlijk is het mooi om een prijs van een vakjury te ontvangen. Maar 
zeker zo waardevol is de prijs voor die kerk die van het publiek de meeste 
stemmen heeft ontvangen als ‘meest gastvrije kerk van Oost-Nederland’. 
Liefst vijfduizend mensen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om 
een stem uit te brengen. Er tekenden zich al gauw drie kerken af van wie 
het totaal zich uiteindelijk bewoog boven de 1000 stemmen. De kerk die de 
publieksprijs in ontvangst mag nemen kreeg uiteindelijk 1269 
voorkeursstemmen.  
 
De mystery guest die de kerk bezocht, vertelt: ‘De kerkdeur stond 
wagenwijd open, evenals de deur van de pastorie. Er was een grote banner 
zichtbaar met daarop “kerk blijft open”.’ Dat laatste is van belang in 
coronatijd en laat ook iets zien van het verlangen van de bevolking om bij 
alle kerksluitingen de kerk in hun woonplaats toegankelijk te houden. Voor 
de toevallige bezoeker is het prettig dat je ongestoord een toilet kunt 
bezoeken. 
 
Als een jurylid de kerk later betreedt, stapt een mevrouw op hem toe. Ze 
zegt: ‘We gaan nu koffiedrinken in de pastorie. Doet u mee?’ En als het 
gesprek gaat over gasten, zegt een vrijwilligster: ‘Het is belangrijk om 
mensen gastvrij te ontvangen. Wij zeggen: Wie een gast ontvangt, ontvangt 
God zelf’.  
 
Als je zo’n opmerking hoort, is de beslissing al gevallen nog voordat je leest 
over een bloesembedevaart, over een meditatietuin bij de kerk, over 
kleurrijke glas-in-lood-ramen. Heiligenbeelden ondersteunen de pilaren 
langs de banken. En de rooms-katholieke rijwielbedevaartclub Sub Tutela 
Matris heeft er een wandkleed hangen. De sacristie is open. Er hangen 
pijen van paters. Aan de wanden van de zijbeuken hangen de veertien 
kruiswegstaties.  
 
De publieksprijs gaat naar:de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-
kerk van de zalige Titus Brandsma parochie in Renkum. 


