
                                                                                                                  

    A. 

    Wat wil de Stichting? 

    B. 

    Wat zegt het kerkbestuur? 

                                                          13-09-2021 

A.     De Stichting MvR heeft een aantal doelen. Samengevat komen die hier op neer: 

1. 
We willen de voorzieningen op het perceel 7193 t.w. het kerkgebouw, het eromheen 
liggende park, de pastorie en het plein behouden voor het dorp Renkum. Daarvoor is 
de monumentenstatus voor het genoemde ensemble belangrijk. Ook streven we 
ernaar, dat het de status van Beschermd Dorpsgezicht krijgt. Zodoende wordt niet 
alleen sloop in de toekomst voorkomen, maar woningbouw op het terrein, al of niet 
op het voorplein of in het park in principe verhinderd. 
 
Het kerkgebouw ligt aan de Utrechtseweg 153, de pastorie aan de Dorpsstraat 1 te Renkum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  
Als het even kan dan willen we de voorzieningen voor de geloofsgemeenschap 
Renkum-Heelsum behouden. Dat betekent, dat erediensten etc. in het kerkgebouw 
kunnen blijven plaatsvinden. Daarom wil de Stichting graag o.a. ook financieel samen-
werken met het kerkbestuur van de Parochie zalige Titus Brandsma te  Wageningen. 
 



3. 
Mocht het kerkbestuur te Wageningen of het bisdom Utrecht de voorzieningen m.n. 
het kerkgebouw t.z.t. in de verkoop doen, dan wil de Stichting het betreffende perceel 
met de opstallen onder nader te bepalen voorwaarden overnemen. Voor zover de 
Stichting financieel en of materiaal investeert zou bij verkoop aan een andere partij de 
betreffende boekwaarden in ieder geval naar ons terug moeten vloeien. 
 
4. 
De Stichting wil Renkum als bedevaartsoord meer op de kaart zetten en die positie 
versterken. Zo wordt energie gestoken in promoting, wegbewijzering, leesmateriaal 
(meertalige folders), verkoopartikelen via de eigen website, acties, artikelen in media 
etc. Al doende hopen we meer bedevaartgroepen en pelgrims te ontvangen. De 
bestaande bedevaartgroep wordt o.i. niet opgeheven. Wat de Stichting betreft zien we 
graag Renkum als de bedevaartsplaats van het bisdom Utrecht en tasten vooralsnog 
mogelijkheden af allianties aan te gaan met Maria georiënteerde organisaties. 
 
5. 
Aanbouw bij de pastorie evenals financiering ervan streeft de Stichting na, zodat een 
eigentijdse, passende voorziening ontstaat t.b.v. lezingen, serveren van lunches voor 
gasten etc. Dit alles met een souterrain voor opslagruimte van kerstspullen etc. De 
Stichting probeert een recht van opstal te verwerven om de investering en het beheer 
veilig te stellen. 
 
6. 
De Stichting wil verantwoordelijkheid dragen voor geloofsgemeenschap overstijgende 
activiteiten en niet concurreren met de bestaande Pastoraatsgroep. Wij zoeken 
zogezegd de verbinding tussen geloofsgenoten en het dorp, regio e.d., terwijl de 
Pastoraatsgroep a.h.w. meer intern of parochiegericht is. Heldere afspraken zijn van 
belang, omdat er een grijs gebied kan ontstaan. De Stichting wil bestaande taken of 
werkzaamheden van parochianen niet  overnemen, maar aanvullend opereren. 
 
7. 
De Stichting is gericht op het duurzaam maken van de kerk, zowel materieel als qua 
bemensing.  Antwoorden  op vragen m.b.t. continuering en vitalisering hebben de 
aandacht. Dit alles in goed overleg met de Pastoraatsgroep en de Locatieraad Renkum-
Heelsum. Vorm geven aan democratisering is essentieel. Indien het kerkbestuur zich 
op termijn wel terugtrekt dient er aan het bisdom Utrecht een geloofwaardig alterna-
tief voorgelegd te worden.  De oprichting van een orde of congregatie gekoppeld aan 
de Stichting MvR kan ertoe leiden, dat erediensten op een andere wijze worden 
voortgezet. Tevens kan gedacht worden aan vormen van koop/huur: de eigenaar 
verkoopt de kerk aan de Stichting en huurt deze onder voorwaarden van de Stichting. 
Dergelijke constructies komen binnen de Rooms-Katholieke kerk in andere bisdommen 
wel voor.                                          
                               

Wat de Stichting betreft werken de Stichting Maria van Renkum (MvR) 
en het kerkbestuur van de Parochie zalige Titus Brandsma (PzTB), 
gezeteld in Wageningen, gewoon samen. Dat geldt eveneens m.b.t. 
de Locatieraad (LR) en Pastoraatsgroep (PG) van Renkum-Heelsum  



B.                                          
 
Letterlijke tekst gepubliceerd in de zomeruit-
gave van het parochieblad TitusBreed op pagi-
na 12 door het kerkbestuur Parochie zalige 
Titus Brandsma te Wageningen. 
 

https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/images/parochieblad/titusbreed_08-54.pdf 
 

 
De gezamenlijke stip op de horizon voor kerk en bedevaartoord Maria van Renkum 
 
Samen met de geloofsgemeenschap ijvert de Stichting Maria van Renkum voor het in 
stand houden van de kerk OL Vrouw ten Hemelopneming en het bedevaartoord. “De 
stichting en de parochie hebben in 2019 een heldere intentieovereenkomst gesloten 
met een duidelijk gemeenschappelijk doel: ‘de kerk voor tenminste vijf jaar open te 
houden in goede staat’. De Stichting Maria van Renkum werkt er hard en creatief aan 
om de gelden voor het noodzakelijk onderhoud bijeen te brengen. De termijn om dat 
voor elkaar te krijgen is door de parochie meermalen verlengd”, aldus de twee 
parochiebestuurders.1 Zij constateren dat de stichting en parochie ‘hetzelfde eindpunt 
voor ogen hebben, maar dat hun wegen daarheen verschillen’. 
  
Een geschilpunt is de aanvraag van de gemeentelijke monumentenstatus voor de kerk. 
“De parochie heeft vanaf dag één verklaard een aanwijzing als monument af te wijzen. 
Zou de geloofsgemeenschap ooit ophouden te bestaan, dan kun je niets doen met het 
gebouw en verliest het in elk opzicht zijn waarde. Daarom hebben wij - want we zijn 
leken - een expert ingeschakeld om de monumentenstatus tegen te gaan.” Ferwerda 
en Helsen zeggen er met nadruk bij, dat het bestuur niet heeft uitgesproken, zoals 
sommigen denken, het kerkgebouw te willen slopen. 
 
“Integendeel, we willen de pastorale zorg aan de geloofsgemeenschap Renkum-
Heelsum blijven bieden, op hetzelfde liturgische niveau als voor de andere 
geloofsgemeenschappen; en met het bedienen van de sacramenten. Als de Stichting 
Maria van Renkum in haar opzet slaagt, zal dat voor de duur van minstens vijf jaar zijn. 
Het beeld van Maria van Renkum en Haar kerk en bedevaartoord zijn het waard 
behouden te blijven.” 
 
“De Stichting Maria van Renkum en wij zien nog altijd dezelfde stip op de horizon. We 
willen in dialoog tot elkaar komen, in het belang van ons allemaal samen als 
gemeenschap van gelovigen.” 
 

 

 
1  De twee bestuursleden van het kerkbestuur zijn Dorus Helsen en Bert Ferwerda. Zij 
hebben het mandaat om namens het kerkbestuur continue met de Stichting Maria van 
Renkum gesprekken te voeren etc. 
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