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10 februari 2021

Beleidsmatig- en Financieel jaarverslag over 2020
Inleiding
Het parochiebestuur zTB wil kerkgebouwen afstoten vanwege de financiële lasten, het
afnemend kerkbezoek en het niet meer op termijn kunnen waarborgen van de pastorale
zorg. Het kerkgebouw te Renkum staat op de nominatie om afgestoten te worden.
In dat geval zegt de Pauselijke Commissie voor de Culturele Goederen kerkelijke centra
die niet meer gebruikt worden beschikbaar te stellen voor sociale en culturele
activiteiten ten gunste van de bevolking die in het verleden aan de bouw van het onroerend goed heeft bijgedragen. Zie ‘Fra le sollecitudini’ (cit.), Enchirdion Vaticanum 14, nr.
925.
In het landelijke rapport van de Task Force Toekomst Kerkgebouwen staat te lezen:
Kerkgebouwen, kloosters en kapellen zijn een essentieel onderdeel van onze beschaving.
Ze zijn met grote inzet en liefde gebouwd door onze voorouders, die – veel armer dan wij
– de meest prachtige gebouwen hebben neergezet. Ze vormen het hart van stad, dorp of
wijk waarmee veel burgers emotioneel verbonden zijn.
Kerkgebouwen zijn plaatsen voor devotie, stilte, bijeenkomsten, concerten. Voor beleving van monumentale ruimtelijkheid en architectuur, akoestiek, religieuze kunstschatten. Voor besef van onze ontstaansgeschiedenis en kleurrijke religieuze cultuur. De
samenleving moet meer kansen krijgen om gebruik te maken van de mogelijkheden die
deze gebouwen bieden.
Het bestuur van de Stichting bestond in 2020 uit vier parochianen t.w. Leny Lotgerink,
Mirjam Schilder, Gerrit van de Berg en John Bartels. Een vijfde persoon bij voorkeur een
priester wordt nog gezocht. Statutair gezien volstaat een bestuur van drie leden.
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@outlook.com / tel.nr. 0317314957
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Onze drijfveer is de liefde die we voor Maria van Renkum, ons kerkgebouw en Renkum
als bedevaartsoord hebben te koesteren.
Op 14 februari 2020 is het Beleidsmatig- en Financieel jaarverslag over 2019 van de
Stichting Maria van Renkum verschenen. Aan de orde komen een beschrijving van de
beginsituatie (preambule), wat er in 2019 aan werk is verzet, de ondernomen activiteiten ter voorkoming van sloop t.b.v. woningbouw, wat er ter bevordering van de
naamsbekendheid van Renkum als bedevaartsoord is gedaan, in gang gezette zaken
t.b.v. de geloofsgemeenschap. Tenslotte een beknopte Jaarrekening over het boekjaar
2019. De inhoud van het verslag over 2019 staat als link op onze website.

Wat waren de speerpunten van de Stichting in 2020?
1. Status kerkgebouw als gemeentelijk monument
Op 17 februari 2020 kwam de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit1 van de
gemeente Renkum bijeen, bespraken de culturele- , historische- en ruimtelijke waarde
van ons kerkgebouw etc. Een delegatie van de St. MvR was aanwezig. Op basis van een
positief besluit heeft het college in haar vergadering van 28 april 2020 het voornemen
uitgesproken om de kerk aan de Utrechtseweg 153 te Renkum tot gemeentelijk
1

De onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college van Burgemeester en
Wethouders over ingediende omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige plannen,
bestemmingsplannen en monumenten. Tijdens de vergadering beoordeelt o.a. de
rayonarchitect van het Gelders Genootschap, samen met het burgerlid, de ingediende plannen.
De vergaderingen zijn openbaar. De agenda publiceert men op de gemeentelijke website.

monument aan te wijzen. Daarmee nam het college van B&W het advies over van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over. We verwijzen naar het persbericht etc. en onze
website. Wij waren ingenomen met deze ontwikkeling. Tot een definitief besluit kwam
het in 2020 (nog) niet. Een suggestie bij de rijksdienst om het kerkgebouw alsnog als
rijksmonument aan te wijzen is zonder resultaat overigens door de Stichting wel gedaan.

2. 24 uurs gebedsbijeenkomst
Paus Franciscus vraagt aandacht voor de waarde van een 24 uurs
gebedsbijeenkomst. We vroegen, baden, dat Maria van Renkum, die ons
zowel nabij is als een weg naar Jezus, in ons bedevaartsoord te blijven. We
begonnen op zondagavond 19 april. Om 20.00 uur startten we bij Maria van Renkum
met het aansteken van een gelegenheidskaars, die 24 uur brandde. De constante
aanwezigheid van minimaal twee personen eindigde met het doven van de speciale
kaars bij Maria op maandagavond 23 maart om 20.00 uur. Er was een rooster van wie
welk uur aanwezig zou zijn. Wie niet van te voren intekende kon natuurlijk op ieder
moment aanwezig zijn en bepaalde zelf hoelang je bij Maria van Renkum wilde zijn.
Iedereen van de parochie Zalige Titus Brandsma, maar ook randkerkelijken en anderen
waren van harte welkom. Er waren mensen meerdere uren aanwezig, alles bij elkaar
hebben afgerond 50 verschillende mensen aan de activiteit meegedaan. De sfeer was
goed, dankbaarheid werd getoond en sommigen spraken uit om een en ander te herhalen….

3. Benefietdiner
Onze geloofsgemeenschap kent vele vrijwilligers en werkgroepen. Ook mensen, die
vieringen niet bezoeken werken daaraan mee. Om het draagvlak te vergroten vinden we
het belangrijk ieder semester een activiteit te organiseren voor zowel kerkgangers als
medewerkenden en dorpsgenoten. Het benefietdiner voorzag daarin. Het was een
geslaagde bijeenkomst in een mooie ambiance met voortreffelijk eten en prachtige
muziek. Dit in een uitstekende sfeer. Door aanwezigen werd niet alleen verbonden-
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heid ervaren, maar er kwam ook geld binnen uitsluitend voor onze Mariakerk. Er waren
d.d. 6 februari 2020 80 aanwezigen. De aanwezigheid van o.a. Frans Bomers, een
geliefde voorganger in onze kerkdiensten werd zeer op prijs gesteld. De nettoopbrengst was 2914,05 euro t.b.v. het onderhoud van kerkgebouw te Renkum. Na
afloop kreeg iedereen een rode roos mee.
Een geplande excursie met de bus in het 2e semester van 2020 naar de Kunstnijverheids- & kerstmarkt Moyland Duitsland kon vanwege de coronaomstandigheden niet
georganiseerd worden.

4. Het vergroten en intensiveren van de naamsbekendheid en betrokkenheid
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 was 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 organiseerde. “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 publieks-prijs 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.
Felicitaties kwamen bijv. van de geloofsgemeenschap De
Rijnkapel uit Renkum. Deze werden ook zeer gewaardeerd.
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5. Toeristische bewegwijzering

Op donderdag 23 januari heeft de gemeente Renkum samen met het Toeristisch
Platform Lage Veluwe en Uiterwaarde de eerste nieuwe toeristische borden op
Kievitsdel onthuld. Dit was het startschot voor de plaatsing van de nieuwe toeristischrecreatieve bewegwijzering in de gemeente Renkum. De gemeente maakte zo de
ambitie waar om het toeristisch aanbod van de gemeente bereikbaar en toegankelijk te
maken, en de zichtbaarheid van dat aanbod te vergroten. Helaas werden de borden
vanuit het initiatief van de Stichting op één na niet geplaatst op de door ons gewilde
locaties. Het zij zo. Wij willen meerdere borden geplaatst zien en maken daar werk van.

6. Documentaire
De directeur van omroep Max liet ons schriftelijk weten geen ruimte te hebben om een
documentaire over “Maria van Renkum” te maken. Met Omroep Gelderland proberen
we verder in gesprek te komen om het via die weg te realiseren. Door de coronacrises
is een en ander in de tijdsplanning helaas doorgeschoven.

7. Pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer v.v.
Met Erfgoed Gelderland, TVAN (Toerisme Veluwe Arnhem
Nijmegen) en de Euregio Rijn-Waal te Kleve in Duitsland werd
gewerkt aan een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer. We hebben
als organisaties elkaar gevonden en staan nu allen in de startblokken om tot uitvoering te komen. Dit deelproject ligt even stil
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en wordt pas verder opgepakt wanneer 25.000 van de begrote 35.000 euro aan subsidiegelden binnengekomen zijn.

8. Standbeeld Maria van Gelre (voorheen Marie d’Harcourt)
Maria van Gelre, geboren Marie d’Harcourt (La
Saussaye, 24 februari 1380 - in of na 1428 maar
voor 1434) was vanaf 1405 hertogin van Gelre.
Maria van Gelre is vooral bekend door het gebedenboek dat ze heeft laten maken en dat gezien
wordt als een van de belangrijkste kunstschat-ten
uit laatmiddeleeuws Gelre.
Ook kwam ze meerdere malen naar Renkum om
te bidden bij Maria van Renkum. Op 17 augus-tus
1407 deed ze dat zelfs in aanwezigheid met
Franse hovelingen. Zodoende is zij de oudst van
naam bekende pelgrim van ons Veluwse dorp aan
de Nederrijn. Omdat de kerk in Renkum een
bedevaartskerk is staat Marie d’Harcourt ook
symbool voor alle pelgrims door de tijden heen
en dat ook m.b.t. onze tijd.
De voorbereidingen om te komen tot een standbeeld van Maria van Gelre bij het
kerkgebouw zijn klaar. Romee Kanis krijgt de opdracht. Ze staat in de startblokken,
maar het geld is er nog niet (planning 21/22).

9. Vita Vera als onderdeel van het projectplan, dat op 28 juli verscheen
De Stichting schreef mede op verzoek van de provincie Gelderland een projectplan.
Een onderdeel daarvan betreft realisering van een aanbouw (multifunctionele ruimte) +
souterrain (vooral opslagruimte) tegen de pastorie. Het plan moest toekomstperspectief bieden, zowel beleidsmatig als financieel. Het voorziet in behoud van de
geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum, een grotere positie van Renkum als bedevaartsoord en een verbreding van de kring van belangstellenden m.n. richting jongeren.
Er wordt t.z.t. een stevig netwerk opgezet gerelateerd rondom de onderwerpen Vrede,
Verbinding en Bezinning. Wij willen als Stichting aanvullend op het bestaande gericht
zijn.
We hebben Nexit te Arnhem opdracht gegeven te komen met een eerste ontwerp, een
aanbouw van de pastorie, dat de werknaam Vita Vera van ons kreeg. Een aanbouw,
omdat de pastorie zich bouwkundig gezien amper leent voor zaken, waarvoor we een
geschikter onderkomen wensen. We hebben het kerkbestuur PzTB en de locatieraad van de plannen met betrekking tot een te volgen koers op de hoogte gebracht en
zijn voor een deel afhankelijk van de besluitvorming van het kerkbestuur. Uiteraard
wordt een en ander wat ons betreft nader besproken en voorgelegd, ook aan onze
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geloofsgemeenschap. Het spreekt voor zich, dat het plan een visie betreft van de
Stichting Maria van Renkum en dat uiteraard voor onderdelen toestemming nodig zal
zijn van de eigenaar van de grond, van het kerkgebouw etc.
In 2020 heeft de gemeente Renkum aangeraden een eerste toetsing van het ontwerp
door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (in de volksmond Welstandscommisssie) te
laten doen. Dat is op de rol gezet. De provincie Gelderland liet weten het belangrijk te
vinden om subsidiëring van de restauratie van het kerkgebouw gelijktijdig te laten
beoordelen met de ontwikkeling van Vita Vera.

Met een organisatie uit Heemstede (Kerk & Co) is gesproken i.v.m. een haalbaarheidsonderzoek betreffende de exploitatie, hetgeen tevens een voorwaarde voor de
provincie is.

10. Inzet van de Stichting om te komen aan 300.000/325.000 euro in 2020
Toch ziet het kerkbestuur van de PzTB zich genoodzaakt de kerk te sluiten, tenzij de
Stichting Maria van Renkum kans ziet de kosten van restauratie en onderhoud voor haar
rekening te nemen evenals de aanschaf van een nieuwe verwarmingsinstallatie, omdat
de vorige het heeft begeven. Dit alles werd voor ons een race tegen de klok. In het najaar
heeft de Stichting laten weten aan de gestelde voorwaarden te kunnen voldoen.
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We stopten de samenwerking met een Brabantse organisatie, die door ons was
ingehuurd om inkomsten via fondsen etc. te genereren. Hoewel de contacten als heel
plezierig werden ervaren en de verwachtingen, ook onzerzijds, hoog waren, moesten
we in het voorjaar concluderen, dat de ontvangen donaties in feite niet meer opwogen
tegen de gemaakte kosten. Aan het eind van 2020 bleken de inspanningen van bedoeld
bureau achteraf wat gunstiger uit te pakken. Al met al betekende bedoelde samenwerking toch een grote teleurstelling, omdat we beide uitgingen van 2 tot 3 ton aan
euro’s.
Ook de reacties op de 1691 verzonden brieven aan kerk gerelateerde organisaties in
Nederland resulteerden in opbrengsten ver onder de overeengekomen verwachting.

Giften fondsen, instellingen
Inkomsten via een extern wervingsbureau (excl. wervingskosten)
€
100,00
Abdij Koningsoord
€
100,00
Adelbertabdij Vrienden van Egmond
€
50,00
St. Joseph-Stichting
€
200,00
St. Hulp v. vrouwen in geestelijke nood
€
100,00
Ned. Delegatie vd Congr. O.L. Vrouw
€
100,00
Sint Joseph-Stichting bijdrage Zusters
€
3.850,00
MD persoon via 2S
€
50,00
Parochie HH Twaalf Apostelen
€
1.000,00
Stichting van den Tweel
€
1.500,00
Congr. OLV van het Heilig Hart
€
5.000,00
Dinamofonds
€
20,00
Augustinessen
€
12.070,00
Netto 12.070,00 - 7.805,85 = 5.164,15 euro

Onze eigen inspanningen m.b.t. fondswerving en het benaderen van bedrijven bleken
meer op te leveren. Met Smurfit Kappa werd zelfs een structureel jaarbedrag overeengekomen. Als stichting hebben we het nadeel geen
eigenaar, erfpachter te zijn of het niet hebben van een
recht van opstal, waardoor in veel gevallen het aanvragen van middelen stagneert.
Succesvoller waren de inkomsten voortkomende uit het plaatsen van advertenties m.n.
in het katholiek Nieuwsblad. Daarin werden verschillende oproepen in dezelfde lay-out
gedaan. Telkens kwam op die manier best wat geld binnen, terwijl oproepen gedaan in
het landelijk dagblad Trouw, het maandblad van KBO/PCOB alleen maar geld kostten.
In 2020 hebben we drie keer (winter, lente, kerst) huis-aan-huis kaarten verspreid in
Renkum-Heelsum en de laatste keer gedeeltelijk ook in Doorwerth. Dit leverden netto
afgerond 5000 euro op en ook good will plus nieuwe vrijwilligers.
De verkoop van cd’s (restpartij van ons St. Ceciliakoor) via een landelijke advertentie in
KN verliep prima, het betekende ook voor financiële bijvangsten. Onze vignet
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Marialepeltjes waren binnen een week uitverkocht, zodat een nieuwe bestelling van 50 stuks
gedaan werd.
De Stichting heeft een e-mailadressen-bestand
aangelegd van ongeveer 400 mensen, die regelmatig nieuwsberichten ontvangen. Via dit soort
kanalen is ook veel geld binnengekomen w.o. een
legaat van 50.000 euro.
De website wordt goed bezocht en verschillende
mensen hebben een obligaat en/of geldlening
over-gemaakt. In principe incasseert de Stichting
MvR in totaal maximaal 25.000 euro, zodat jaarlijks
gemiddeld 25% gereserveerd wordt om in december 2024 een en ander terug te kunnen
betalen.
De Stichting had zich conform de begroting ten doel gesteld in 2020 een geldbedrag van
in totaal 360.000 euro te verwerven. Dat is niet gelukt. Wel is er voldoende geld
binnengekomen en deels onder voorwaarden (toestemming voor zekerheid m.b.t. het
mogen restaureren van het kerkgebouw en plaatsing van een verwarmingsinstallatie)
in het vooruitzicht gesteld.
In oktober lieten we het kerkbestuur weten, dat een nieuwe verwarmingsinstallatie
geplaatst zou kunnen worden en in november meldden we, dat het herstel van het
kerkgebouw in het voorjaar aangepakt zou kunnen worden. Hiermee is o.a. door
prijsstijgingen in totaal 300.000 tot 325.000 euro gemoeid. Een akkoord om te mogen
investeren werd in 2020 door het kerkbestuur PzTB niet gegeven. Een eerste gesprek
nadat we lieten weten te kunnen voldoen aan de gestelde eisen van het kerkbestuur
zou pas in het nieuwe jaar plaatsvinden.

11. Communicatie Media, Kerkbestuur PzTB, Bisdom
Afgezien van de publiciteit rondom bijvoorbeeld “Meest Gastvrije Kerk” in vooral de
huis-aan-huis krant Rijn en Veluwe, de Gelderlander, onze nieuwsberichten via internet,
de bezorgde kaarten in Renkum-Heelsum-Doorwerth, de advertenties m.n. in Katholiek
Nieuwsblad en soms wat aandacht in het parochieblad TitusBreed verscheen er een
groot artikel van Michiel van de Kamp in Katholiek Nieuwsblad van 12 juni 2020.

ONDERZOEK

Waar moet het naar toe met Maria van
Renkum?
KN Redactie 12 juni 2020

Daarin stond o.a.:
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Katholiek Nieuwsblad | editie 24 – 2020
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Met in dit nummer onder meer:
Onderzoek | Renkum is vanouds een geliefd bedevaartsoord. Nu sluiting van de
parochiekerk dreigt, proberen parochianen de pelgrimsplaats nieuw leven in te blazen.

(twee fragmenten)
Helaas niet meer voldoende inkomsten
Pastoor Henri ten Have van de Titus Brandsmaparochie zou een eventuele sluiting van
de kerk erg jammer vinden, zegt hij desgevraagd, maar “wij hebben als parochie helaas
niet meer voldoende inkomsten om deze dure kerk te onderhouden”.
Reactie aartsbisdom Utrecht
Het aartsbisdom Utrecht erkent de waarde van Maria van Renkum, maar zegt bij
kerksluitingen geen uitzonderingen te willen maken voor een specifieke bedevaartsplaats: “Veel kerken in ons bisdom hebben wel iets bijzonders. Wij kunnen niet zomaar
met elke kerk rekening houden”, aldus woordvoerder Hans Zuijdwijk.
Als Stichting organiseerde wij op 29 september en bijeenkomst voor onze geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum. Op de geslaagde avond gaf de Stichting Maria van
Renkum in ons kerkgebouw uitleg over de stand van zaken. Wat waren haar doelen?
Wat heeft ze gedaan? Wat is ervan terecht gekomen? Hoe verder? Het was een
plezierige en goed bezochte bijeenkomst waar vanwege de coronabepalingen het
maximaal aantal mensen van 30 aanwezig mocht zijn. De overgrote meerderheid leek
onze inzet niet alleen te waarderen, maar reageerde ook enthousiast.

Dia uit de powerpointpresentatie
Waarom er op berichten van ons aan het bisdom Utrecht op geen enkele wijze zelfs
niet na een herinnering wordt gereageerd is voor ons zeer teleurstellend, onbegrijpelijk. Het verdriet ons. Waardering voor vrijwilligers wordt door ons niet ervaren. Ter
illustratie:

PER POST VERZONDEN
Aan Zijne Excellentie kardinaal Eijk - Maliebaan 40 3581 CR Utrecht
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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 Cornelissen 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.
etc.
Van: Stichting Maria van Renkum
Verzonden: maandag 14 september 2020 21:24
Aan: lokate@aartsbisdom.nl
Onderwerp: Maria
Aan de Diocesane Werkgroep Bedevaarten,
We zouden het ontzettend waarderen wanneer de DWB een reactie zou willen geven op ons beschreven
project en kennis wil nemen van Renkum als bedevaartsoord sinds 1380. In afwachting, vriendelijke
groet,
Bijlage: “Project Maria van Renkum 2020-2025”
Van: Stichting Maria van Renkum
Verzonden: maandag 14 september 2020 21:19
Aan: woorts@aartsbisdom.nl
Onderwerp: Maria
Dag mgr. Woorts,
Een jaar geleden ging u voor in de dienst te Renkum. Na afloop spraken we elkaar en overhandigde ik u
een enveloppe met de vraag of u op de inhoud wilde reageren. In afwachting, vriendelijke groet,
Bijlage: “Project Maria van Renkum 2020-2025”
Van: Stichting Maria van Renkum
Verzonden: maandag 14 september 2020 21:14
Aan: hoogenboom@aartsbisdom.nl
Onderwerp: Maria
Dag mgr. Hoogenboom,
Een maand geleden ging u voor in de dienst te Renkum. Na afloop spraken we elkaar en overhandigde
ik u een enveloppe. U zei toe op de inhoud te zullen reageren. In afwachting, vriendelijke groet,
Bijlage: “Project Maria van Renkum 2020-2025”

We hebben het gevoel door het bisdom Utrecht doodgezwegen te
worden. Ook aangetekende post wordt niet beantwoord, geen
ontvangstbevestiging, geen reactie, niets…… Vooralsnog lijkt het
zinloos te proberen te communiceren met het bisdom…….

AANGETEKEND PER POST VERZONDEN
Aan Zijne Eminentie dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk Maliebaan 40 3581CR Utrecht
Renkum, 15 september 2020
Geachte monseigneur,
……….. Vorig jaar oktober ontvingen we een schriftelijk bericht van het Vaticaan waarin aanbevolen
werd contact op te nemen met de aartsbisschop van Nederland………

Met het kerkbestuur PzTB is de verhouding ontspannen. We hoopten wel op meer
voortvarendheid in het afwikkelen van een en ander. Jammer, dat een akkoord m.b.t.
plaatsing van een verwarmingsinstallatie uitbleef, terwijl de middelen er waren.
Onze brieven d.d. 13 november 2020, d.d. 3 oktober 2020, d.d. 16 juli 2019 gericht aan
het kerkbestuur PzTB, plus teksten als Denkrichting, Vita Vera, Projectplan uitgegaan in
2020 zijn het bestuur bekend. Wij ontvingen dit jaar van hen ‘n drietal heldere berichten.
Het kerkbestuur ontvangt van ons uitnodigingen voor onze activiteiten en wordt verder
op de hoogte gesteld middels openbare berichten.
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De belangrijkste laatste ontwikkelingen
▪ Op dit moment lopen er nog contacten met fondsen en overheden waarmee een
bedrag van 174.500 euro is gemoeid. Het gaat hier om een grote mate van
zekerheid qua ontvangsten. Nieuwe fondsen etc. worden in 2021 aangeboord.
▪ Met de provincie Gelderland zitten we in een eindfase. Nadat diverse gesprekken hebben plaatsgevonden wordt duidelijker wat we van hen wel kunnen
verwachten. We zijn hoopvol gestemd. We hebben voldaan aan de voorwaarden,
zoals, het beschikken over een e-Herkenning, aannemers, die over speciale
documenten beschikken inzake herstel van monumenten zijn benaderd, een
omgevingsvergunning is aangevraagd en gehonoreerd, publicatie ervan is door
de gemeente gebeurd.
▪ Diverse geestelijke organisaties en individuele priesters zijn/worden benaderd.
We sturen aan op een verbinding met de Stichting met de bedoeling erediensten
te kunnen blijven houden wanneer het kerkbestuur PzTB zeker vanaf 2026 met
bedoelde activiteiten ophoudt.

▪ De Stichting kan conform het rapport van Monumentenwacht Gelderland zorg
dragen voor het herstel van het kerkgebouw (aangegeven in oktober) en de
aanschaf van een nieuwe verwarmingsinstallatie (aangegeven in november).
Van belang is wel een overeenkomst af te sluiten bij de notaris. Omdat het
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kerkbestuur aangegeven heeft het kerkgebouw in eigendom te willen houden
streven wij naar een erfpachtconstructie onder voorwaarden waaronder het
recht van eerste aankoop. We hopen in februari 2021 tot zaken te kunnen komen.
▪ De pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer en het vervaardigen van een monument over Maria van Gelre staan voor realisering gereed. Het wachten is op
voldoende middelen, te verkrijgen via organisaties, die daartoe kunnen en willen
subsidiëren. Het gaat hier dus om geoormerkte gelden.
▪ De uitbouw van de pastorie gaat qua voorbereiding gewoon door. Een aannemer is aan de slag, de architect denkt verder mee en we schakelen vermoedelijk
een organisatie in, die op basis van no cure no pay voor middelen gaat zorgen.
Dit laatste na een exploitatie onderzoek en een akkoord van zowel de grondeigenaar als de gemeente. Wanneer meer duidelijkheid komt over financiële en
juridische duidelijkheid wordt o.a. met de locatieraad / pastoraatsgroep RenkumHeelsum inhoudelijk besproken hoe nu verder te gaan.
▪ Ons Projectplan 2020-2024 voorziet in behoud van de geloofsgemeenschap
Renkum-Heelsum, een grotere positie van Renkum als bedevaartsoord en een
verbreding van de kring van belangstellenden m.n. richting jongeren. Er wordt
een stevig netwerk opgezet gerelateerd rondom de onderwerpen Vrede,
Verbinding en Bezinning. Wij willen als Stichting aanvullend op het bestaande
gericht zijn. Aan het netwerk wordt verder vormgegeven.
▪ In Canon 1294 van het kerkrecht is sprake
dat gewoonlijk niet vervreemd wordt tegen
een prijs die lager is dan in de schatting
aangegeven wordt. Het woord gewoonlijk duidt o.i. op een mogelijkheid van
afwijking. Dit gezien in het licht van 3 ton achterstallig onderhoud en de
gebruiksbeperkingen, als gevolg van de waarderingsmatrix m.b.t. de monumentenstatus waarin het bankenplan opgenomen staat. Deze maken deel uit van de
status. Ook valt uit de matrix op te merken, dat 3 punten in mindering gebracht
zijn i.v.m. de staat van het kerkgebouw c.q. het achterstallig onderhoud. We
zullen waarschijnlijk door “Kerkelijk Waardebeheer” een taxatiewaarde van het
kerkgebouw laten bepalen.
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Financieel Jaarverslag 2020
Overzicht uitgaven conform codes 2020 - beknopt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15A
15B

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

138,50
7.805,85
386,07
1.208,21
372,87
3.570,95
224,34
2.165,59
232,97
36,30
2.122,98
62,13
121,00
1.085,76
238,97
238,97

16 €
17 €
€

40,00
84,21
20.135,67

Bijeenkomsten - nabetaling excursie / 24 uur gebed
Kosten fondswerving door derden
Kosten zakelijk verkeer bank / 2 pinautomaten
Drukwerk
Materialen t.b.v. geldinzamelingen
Kosten benefietdiner februari
Info materiaal t.b.v. project MvR (voorbereiding)
Voorbereidingskosten gebouwen
Postzegels
Kosten website - domeinnaam
Advertentiekosten landelijke bladen
Bestuurskosten (vervoer, cons umpties e.d.)
Contributie 2020 Erfgoed Gelderland
33 stapelstoelen t.b.v. het kerkkoor
Inkoop 50 vignetlepels MvR t.b.v. de verkoop - 1e ds
Inkoop 50 vignetlepels MvR t.b.v. de verkoop - 2e ds
Vooruitbetaling 2e zending van 50 lepels
Aanschaf beamer 2e hands
Neg. Rente d.d. 3-12 / fout is hersteld op 31-12

Inkomsten Stichting Maria van Renkum 2020
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.050,00
37,50
610,77
35,00
4.855,00
88.038,36
14.433,61
12.070,00
24.750,00
504,45
1.000,00
1.177,15
192,10
9,50
6.085,00
145,00

€
198,94
€ 155.192,38

Lunches 25-11-19 Uitvaart / ontvangen in 2020

Opbrengst Icoonstandaards / actie particulier
Nabestaanden Mariahof / gift inwoner
Donatiezuil Driekoningen afl. kerkdienst
Donaties via 3 kaartenacties huis-aan-huis
Donaties inwoners her en der
Opbrengsten schenkingen via advertenties
Giften fondsen, instellingen, bedrijven
Obligaties en leningen
Opbrengst verkoop Maria vignetlepeltjes
Publieksprijs Gastvrije Kerk
Opbrengst verkoop cd's m.n. via de adv. in KN
Donatiebox onderhoud kerk (135,00 + 57,10)
Geef Internetsite
Benefietdiner 5 feb. excl. 400 euro ontv. In 2019
2x Uitleg/rondleidingen Vrouwen van Nu
Retourboekingen 34,78 + 79,95 euro + 84,21
neg. Rente d.d. 31-12 herstelfout v.d. ING

Financiële vooruitblik 2021
€
€
€
€
€

143.148,24
109.000,00
20.000,00
50.000,00
322.148,24

(T.b.v. herstel kerkgebouw, aanschaf verwarmingsinstallatie)
Liquide middelen per 31 december 2020
Nog te ontvangen gelden - toegezegd in 2020
Donaties in de loop van 2021
Legaat - omzetting in schenking in 2021
Benodigde gelden voor herstel + installatie minimaal 300.000 euro
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