Korte samenvatting over de inzet van
de Stichting MvR in 2022
In 2022 hoopt de Stichting Maria van Renkum een
aantal zaken te kunnen afronden, te kunnen
doorpakken of te kunnen oppakken.
Deze hebben te maken met:
•
De realisering van het Herstel Kerkgebouw / begroting 275/300.000 euro / start in 2022;
•
Het verder uitvoeren van het Project Maria van Gelre (standbeeld, educatie-project basisscholen, pr materiaal en tentoonstelling / begroting 30.000 euro – realisering 2022-2023;
•
Ter voorkoming van warmteverlies het plaatsen van automatische glazen schuifdeuren aan
de binnenzijde van de voordeur ingang kerkgebouw / begroting 8.000 euro / realisering 2022
•
Het verder werken aan de pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer / begroting afhankelijk van
een wensenlijst van minimaal 25.000 euro en maximaal 35.000 euro / 2022-2023;
•
Het gereedkomen van een exploitatieopzet aanbouw “Vita Vera” door Spectrum in 2022 –
geen kosten voor de Stichting, voorts het regelen van een recht van opstal – het opbouwen van
kapitaal - circa 325.000 euro - t.b.v. de bouw, inventaris etc. / realisering uitvoering 2024;
•
Het werken aan draagvlak vergroting – start visie bemensing geloofsgemeenschap LR & PG
RH/MvR na 2026 o.l.v. Leefbaarheidsalliantie Gelderland & de St. Oude Gelderse Kerken en het
verder invulling geven aan het willen zijn van een gastvije kerk;
•
Het toewerken naar een orde/congregatie Mariaal Bedevaartsoord Renkum 2022/23;
•
Het uitwerken van een alliantie met Heiloo, bedevaartplaats, om elkaar te versterken en
de positie van Renkum als bedevaartsoord op te waarderen / 2022;
•
Het uitbreiden van verkoopartikelen via de website van de Stichting en de middenstand,
zoals bijv. een mapje met ansichtkaarten en het verspreiden van een overwegingskaart t.b.v. de
inwoners met mogelijkheid een gift te doen - 2022;
•
Het werken aan een concept magazine of iets dergelijks n.a.v. het 100 jarig bestaan van het
kerkgebouw / eind 2022 / drukklaar in 2023;
•
Werving gelden streefbedrag te genereren netto 25.000 euro in 2022, exclusief nog te
verwachten inkomsten op basis van afspraken met de prov. Gelderland, 1x huis-aan-huis kaarten
actie in sept. (Marie d’Harcourt), het aanschrijven van fondsen e.d., overleg met Smurfit Kappa.
•
Programma geloofsgemeenschap overstijgende activiteiten / januari 2022 gereed - te
denken valt aan Maria Lichtmis, eierenaktie met paashazen, excursie Baarle Nassau e.d., Sint
Maarten, levende kerststal, kerstmarkt, kribbetjestocht en/of kleine kerststallen in de kerk naast
de inmiddels overbekende maquette van “Bethlehem”.
•
Versterken Werkgroep St. MvR bestaande uit betrokkenen zijnde geen kerkgangers.
•
Nadere afspraken met het kerkbestuur PzTB m.b.t. positionering bedevaartaangelegenheden qua regie (werkgroep blijft overigens intact), en financiële afwikkeling.
•
Getracht wordt een vacature binnen het bestuur van de Stichting te bemensen.

Zie voorts - www.stichtingmariavanrenkum.nl – suggesties / tips etc. zijn welkom!
Het kerkbestuur PzTB te Wageningen wil in 2023 bezien of het kerkgebouw na 2025 wel of niet in
handen blijft van de huidige eigenaar. De St. MvR streeft naar het behoud van de voorzieningen
ook vanaf 2026 en bezint zich over / werkt aan duurzame oplossingen.

