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Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag over 2021 
 

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 stond op de nominatie om met ingang van 2022 
afgestoten te worden. Omdat de Stichting kon voldoen aan voorwaarden, zoals het 
herstel van het kerkgebouw en het vervangen van een verwarmingsinstallatie heeft men 
besloten, dat de Renkumse kerk nog 5 jaar, dus tot 2026 door kan gaan met het houden 
van erediensten etc. Dit t.b.v. de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum en zal halver-
wege opnieuw bekeken worden of het kerkgebouw etc. wel of niet afgestoten wordt. 
 
Door een verbeterde verstandhouding tussen de Stichting en het kerkbestuur gezeteld 
te Wageningen wordt regelmatig met beide vaste delegaties vergaderd en is er sprake 
van een werkbare situatie waarmee niet gezegd is, dat er verschillend gedacht wordt 
met name m.b.t. de monumentenstatus van het kerkgebouw. Zie pagina 13. 
 
Het bestuur van de Stichting bestond in 2021 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. 
 
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 eerste Beleidsmatig- en Financieel Jaarverslag van de Stichting 

Maria van Renkum verschenen. Het ging over het jaar 2019. Aan de orde  kwam een 

beschrijving van de beginsituatie (preambule), wat er in dat jaar 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. Een en ander gold ook voor het tweede jaarverslag, dat op 10 februari 2021 

verscheen. Het derde jaarverslag is inmiddels op de website geplaatst. 

https://www.facebook.com/Stichting-Maria-van-Renkum-%20104488314484916


 

2 
 

Wat waren de speerpunten van de Stichting in 2021? 
 
De voortdurende coronacrises van 2020 zette zich in 2021 voort 
 

De coronacrisis in Nederland  is on-
derdeel van de  wereldwijde corona-  
crisis, die eind 2019 ontstond door de 
uitbraak van de infectieziekte COVID-
19, sinds 24 januari 2020 in Nederland 
aangemerkt als A-ziekte. De uitbraak 
wordt sinds 11 maart 2020 als pande-
mie erkend. Begin 2020 werd SARS-
CoV-2 – het coronavirus dat COVID-19 

veroorzaakt – voor het eerst in Nederland geconstateerd.  
 
Mede door carnaval, terugkerende wintersporters en een gebrek aan virustesten kreeg 
het virus op veel plekken voet aan de grond en verspreidde het zich snel vanuit Noord-
Brabant, de aanvankelijke hotspot, naar andere delen van het land. Na de eerste 
uitbraakgolf in het voorjaar van 2020 volgde een heropleving van het virus in het najaar 
en opnieuw in het voorjaar van 2021, aangeduid als de tweede en derde golf. Het 
maatschappelijke verkeer werd ontwricht door het virus en door overheidsingrepen om 
de uitbraak te bedwingen.  
 
Aan iedereen werd geadviseerd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en zoveel 
mogelijk binnen te blijven. Er werd tijdelijk een avondklok ingevoerd. Het vaccinatie-
programma in Nederland ging op 6 januari van start met de eerste inentingen. Door dit 
alles konden verschillende activiteiten van de Stichting niet doorgaan. Samenkomsten 
werden qua aantal aanwezigen beperkt of onmogelijk gemaakt. Er kwamen richtlijnen 
en voorschriften vanuit het bisdom, die nadelig uitpakten voor het optimaal kunnen 
functioneren van de geloofsgemeenschap. Na 
het benefietdiner georganiseerd door de 
Stichting op 6 februari 2020 werden er t/m 
medio 2021 geen excursies meer georgani-
seerd, maar ook geloofsgemeenschap over-
stijgende activiteiten, zoals de levende kerst-
stal e.d. bleven uit.  
 

Welke activiteiten voerden we wel uit? 

 
1. 
Eerste Cake Sale RK Kerk 16 mei 2021 
 
Er werd gebakken en gekocht. De eerste Cake 
Sale vond plaats onder een stralende zon, net 
tussen de buien door en bracht 361 euro op. 
De opbrengst komt ten goede aan het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronacrisis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronacrisis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infectieziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_publieke_gezondheid#Groepen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wintersport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avondklok
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onderhoud van het openbaar toegankelijke 
kerkgebouw. Leuk was het te zien, dat men-
sen vanuit de dienst en van buitenaf aan 
kwamen lopen om gebak te kopen. Het was 
gezellig en voor herhaling zeker vatbaar. 
Dank aan allen, die koekjes, gebak e.d. van 
huis  uit meenamen, dit voor de dienst in-
leverden, dank ook aan de kopers en de 
helpers ter plekke! 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
Project Waterpomp 
 
Om overdadig  gebruik van schoon leidingwater te voorkomen en ons prachtige (pro-
cessie)park om het kerkgebouw tijdens warme zomerdagen groen te houden, wilde de 
Locatieraad Renkum-Heelsum bij ons mooie gemeentelijk monument een pomp-
installatie plaatsen en vroeg ze of de Stichting de kosten zolang wilde voorschieten. 
Achteraf zou blijken, dat afgezien een geschonken bedrag van 500 euro door vrijwilligers 
van de Klusjesgroep (parkonderhoud) de Stichting geen geld terug zou ontvangen.  
 
Als voorzorg nam de Stichting het initiatief enkele gerichte acties te voeren. Huis-aan-
huis werden in Renkum-Heelsum en ten dele in Doorwerth  kaarten verspreid. Inwoners 
en organisaties maakten zodoende samen veel geld over. Ook alle ingekochte stroop-
wafels werden verkocht en lezers van Katholiek Nieuwsblad doneerden geld t.b.v. een 
waterpomp.  
 

 

 

 

 

Verse roomboterstroopwafels: wie zegt daar nou nee tegen? 

Gezocht mensen, die in hun omgeving stroopwafels willen verkopen. In een doos 

zitten 12 pakjes, die voor 2,50 euro per zakje (door)verkocht worden. 
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Op 16 juni 2021 werd de waterpomp geplaatst om 
vanaf 30 meter diepte het water omhoog te kun-
nen krijgen. Gelukkig zou de zomer van 2021 nat 
worden. Het zou nog een aantal weken duren, 
voordat de geschonken waterslangen aangelegd 
konden worden en nu is het dan zover.  
 

Het sjouwen van ontelbaar veel emmers water 
hoeft nu niet meer. Dank aan allen, die het mo-
gelijk gemaakt hebben om de installatie geplaatst 
te kunnen krijgen! Dank ook aan de onderhouds-
ploeg, die meegewerkt heeft aan het leggen van de 
waterslangen door het park! 
 

De investering bedroeg € 8069,25. 
 
3. 
Bedevaartgroepen -  We vertellen over de historie van ons Mariabeeld etc. 
 

Twee leden van de Stichting assisteren regelmatig bij het komen van bedevaartgroepen. 

Vanuit de Stichting wordt meestal verteld over de geschiedenis van Maria van Renkum. Dit 

soort informatie wordt erg gewaardeerd, evenals het bestaan van onze bedevaartkerk.  
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Het is altijd bijzonder wanneer jongeren op pelgrimstocht gaan. De Katholieke Young 
Professionals vinden hun thuis in Utrecht, maar wonen in verschillende delen van 
Nederland. Naast pater Johannes Pio, broeder van de gemeenschap van Sint Jan en 
betrokken bij deze groep, ging ook medebroeder Ignatius Maria Ringhofer mee op 
bedevaart naar Renkum. 
 
Zo schreef pastoor Ringhofer: “Daags vóór Pinksteren zijn wij bij Maria van Renkum”, zei 
pastoor Ringhofer, “om haar te vragen ons te leiden en onze Moeder te zijn. Blijf bij 
Maria, zoals zij bij haar Zoon bleef.” “Moge dit bedevaartsoord blijven bestaan als 
trekpleister en toevluchtsoord voor pelgrims.”  
 

 
Zes Belgische jongemannen vanaf de leeftijd van 14 jaar meldden zich maandag 26 juli 
bij de gastvrije pastorie van de kerk van Maria van Renkum. Zij maakten een vijfdaagse 
fietstocht van Antwerpen naar de kapel en kerk van St. Bonifatius in Dokkum. Het 
Mariabedevaartsoord Renkum werd als een mooie halte- en slaapplaats op hun 
fietsbedevaart ervaren. 

Dit jaar zijn ook van  alle hier niet beschreven groepen foto-impressies door de Stich-
ting gemaakt of verslagen opgevraagd. Zie:  www.stichtingmariavanrenkum.nl 

http://www.stichtingmariavanrenkum.nl/
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4. 
Lezing  
 
 
 
 

 

Maria (מרים) de vrouw 

van Jozef en de moeder van 

Jezus Christus 

 
De Stichting Maria van Renkum organi-
seerde  op dinsdag 26 oktober 2021 een 
informatieve voordracht over Maria door 
oud-leraar, programmamaker en cultuur-
historicus Eric Kolen.  

Spijtig genoeg functioneerde de verwar-
ming nog niet, die zou pas de volgende 
morgen kunnen werken. De Stichting 
hoopte, dat deze bijeenkomst de eerste 
zou zijn waar de aanwezigen van de 
nieuwe verwarming  konden genieten. 
Ondanks de nodige reclame in de media, 
het parochieblad, de  speciaal ontwor-
pen huis-aan-huis kaarten en aandacht 
via onze e-mail-bestanden beperkte de 
opkomst zich tot zo’n dertig personen. 

De verwachting over de inhoud van de 
lezing werd door sommige aanwezigen 
als teleurstellend ervaren. 
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5.  

Een nieuwe verwarmingsinstallatie 

We zitten er weer warmpjes bij 

Na twee winters zonder verwarming in het 

kerkgebouw te hebben gezeten, is het gewel-

dig, dat er een oplossing is gekomen. Het 

kerkbestuur te Wageningen en de Stichting 

Maria van Renkum hebben in goed overleg 

het probleem nu verholpen. Op 11 oktober 

2021 zijn de werkzaamheden gestart, werden 

ook luchtkokers vervangen en is de verwar-

mingsinstallatie handmatig en op afstand in 

of uit te schakelen. Sinds  27 oktober draait 

de verwarming weer.  

 

 

Het was soms millimeterwerk om elementen 

van de nieuwe kachel op de juiste plaats te 

kunnen krijgen. Op de metalen kast na is nu 

alles vernieuwd 

Luchtkanalen werden schoongemaakt, platen 
ontbraken en moesten nieuw aangebracht 
worden. Al met al een fikse klus, die inspanning 
kostte……..Het project wordt  in 2022 afgerond.                                                                                                                                                                                 
                       
                         

                          
De foto rechts  
is niet echt, zo 
wordt het. 

 

Om warmteverlies te voorkomen probeert de Stich-

ting in 2022 aan de binnenzijde van de buitendeuren 

(ingang kerk) automatisch sluitende glazen schuif-

deuren te plaatsen. 

Daarmee wordt niet alleen dit project voltooid, maar 

wordt de kerk als gebouw door deze verandering 

fraaier en nog meer uitnodigend toegankelijk, waar-

door het karakter van een gastvrije kerk toe zal 

nemen.  
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6. 
Sint Maarten 

 
De Stichting Maria van Renkum organiseerde een Sint Maartensfeest. Al eerder konden 
kinderen op school uitgedeelde kleurplaten bij de bibliotheek inleveren. Er waren 23 
kinderen die daaraan meededen. Ze kregen allen een zakje muntgeld van chocolade, 
Sint Maarten trok 3 namen van kinderen, die een extra waarderingsprijsje kregen (UNO-
spel). Op 12 november was er ‘s middags een inloop workshop lampionnen maken. Die 
werd geweldig goed bezocht. Leuk!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’s Avonds ging muziekvereniging Excelsior de straat op, gevolgd door een tweespan 
paarden met Sint Maarten. Veel kinderen met ouders en verlichte lampionnen sloten 
zich daarbij aan. Vuurkorven stonden op het kerkplein. In de kerk werd verteld, 
gezongen door een  koortje met kinderen, teksten stonden op een uitgedeeld blaadje. 
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Kinderen kregen na afloop warme chocolademelk, een mandarijntje en door de 
organisatie gebakken koekjes in de vorm van paarden. Al met al een gewaardeerde 
happening, leuk, veel belangstelling en voor herhaling vatbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
Kerstmarkt in de katholieke kerk 
 
De Stichting Maria van Renkum organiseerde in samenwerking met de Locatieraad en 
de Pastoraatsgroep Renkum-Heelsum een kleine kerstmarkt in de kerk op zaterdag 18 
december 2021. We begonnen om 10.30 uur en 
eindigde om  16.30 uur. Bezoekers konden ook 
de regionaal bekende maquette van Bethlehem 
zien en een aantal kleine kerststallen. Die wer-
den dit jaar voor het eerst opgesteld en komen 
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van André van der Linden, een ver-
zamelaar van 90 jaar woonachtig in 
Roden. Pas drie dagen voor de 
markt wisten we, dat we een be-
scheiden kerstmarkt coronaproof 

konden houden. Met grote dank aan Marian Rade-
maker, Berna Böhmer en Carmen Zschuschen, die in 
allerijl kerststukjes maakten. De  hele  dag  door 
liepen  mensen af en  aan. Sommigen  kwamen een 
kaarsje aansteken,  anderen  keken  naar  de stalle-
tjes of wandelden zomaar wat rond. Het was niet 
druk, maar best wel gezellig! Buiten brandde de hele 
dag hout in de  twee korven.  
 
 

 
De permanent in bruikleen gegeven kerstgroepen aan de Stichting Maria van Renkum 
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Hoe timmerden we aan de weg? 
 
1. Vragen om publieke aandacht 
Middels het plaatsen van een bordje (Koffie is klaar) en een vlag  proberen we iedere 
doordeweekse dag in de ochtenden zichtbaar te maken, dat we een gastvrije kerk zijn. 
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2.  

Activiteiten die geld genereerden alsmede naamsbekendheid 
 

 

Spaar voor je club bij PLUS Renkum 5 september t/m 20 november ’21. Wekenlang 
stonden we in de top 3 van de 20 deelnemende organisaties. We waren zodoende al 
die tijd op een groot beeldscherm in de supermarkt zichtbaar. Een bedrag van 10.000 
euro werd op basis van behaalde punten verdeeld. Helaas ontvingen we nog 44 punten 
na sluitingsdatum en dat scheelde wat in geld. 
 
00:08 | 21 november 2021 / Einduitslag 
1. Voetbalvereniging C.V.V. Redichem   5447 pt   =  € 1.136 
2. Stichting Exploitatie Renkumse Molen   4474 pt   =  €    933 
3. Stichting Maria van Renkum    4391 pt   =  €    916 
 

 

 

 

 

 

 

 

Met vooral het Sintmaartensfeest oogstten we veel succes, evenals 
artikelen in de huis-aan-huis krant m.b.t. de kerststalletjes en de 
nieuwe verwarmingsinstallatie. In Katholiek Nieuwsblad van 15 
oktober (pagina 14) werd veel aandacht gegeven aan de gast-
vrijheid van onze kerk, de inzet voor het behoud van de kerk en de 
wijze om mensen van buiten de geloofsgemeenschap te betrekken. In het meinummer 
van Samenklank van de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum schreef Edo van 
Leersum en artikel over onze kerk en Maria van Renkum. 
 
De verstrekte huis-aan-huis-kaarten in Renkum-Heelsum (stroopwafelactie) gene-

reerde aandacht. Niet vergeten moet worden de verkoop 
van vooral onze mariathee-lepeltjes met de tekst op de 
doosjes, die m.n. regionaal en landelijk in trek blijken te zijn. 
De Stichting heeft een e-mailadressen-bestand aangelegd 
van ongeveer 400 mensen, die regelmatig nieuwsberichten 
ontvangen, een website wordt actueel gehouden.  
 

Ook onze Facebook ging recent in de lucht 
https://www.facebook.com/groups/600338781301661 en telt 53 volgers. 
De groepspagina heeft nu 26 volgers (situatie d.d. 6 februari 2022). 

https://www.facebook.com/groups/600338781301661
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Beleidsmatige acties die de Stichting MvR in 2021 nam 

1. 

Status kerkgebouw als gemeentelijk monument 
 
Op 17 februari 2020 kwamen 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 
monument. 
 
Bijzonder blij zijn we met de definitieve toekenning van een monumentenstatus van 
vooral onze kerk en het parochiehuis d.d. 28 april 2021. Hiermee werd de eerste 
doelstelling van de Stichting bereikt t.w. het behoud van deze gebouwen voor de 
dorpsgemeenschap. Fijn, dat het bankenplan genoemd in de waardering expliciet 
genoemd wordt. Een mogelijke ontwikkelaar kan bij een eventuele verkoop nu amper 
nog iets met het gebouw. Ook zijn we ingenomen met de opmerkingen over het park 
om het kerkgebouw. Men is van mening, dat de kerk met het ruime voorplein en de 
groene setting een markant punt in het dorp is. Dat vinden wij natuurlijk ook.  
 
Echter, zoals te verwachten viel, accepteerde het kerkbestuur PzTB dit niet, schakelde 
advocaten in en tekende bezwaar aan. Dat had als gevolg een vertraging in het herstel 
van het kerkgebouw. De provincie Gelderland stond op het punt een aanzienlijk bedrag 
uit te betalen. Dit op basis van de vele gesprekken met de Stichting en het door de 
Stichting aan de provincie aangeboden restauratiebestek, dat groen licht kreeg. Maar, 
zolang de monumentenstatus niet onherroepelijk is worden geen gelden uitgekeerd. 
 
De Stichting gaf aan de gemeente Renkum schriftelijk commentaar op het bezwaar-
schrift van voornoemde advocaten en lichtte het toe tijdens de hoorzitting van 6 
september 2021. Het kerkbestuur gezeteld te Wageningen gaven we een afschrift van 
ons commentaar. Daarin wilden we ook transparant zijn. Momenteel loopt er op 
verzoek van het kerkbestuur een aanvullend onderzoek door de gemeente, zodat pas 
tijdens het eerste kwartaal van 2022 definitief uitsluitsel verwacht wordt. 
 
Voor de Wet Natuurbescherming (Wnb), is de provincie ook bevoegd gezag. Een 
restauratie, herbestemming of verduurzaming van een monument kan eventueel een 
verstoring van beschermde flora en fauna veroorzaken. Er is in de omgevingsvergunning 
(meestal) een zorgplicht in het kader van de Wnb opgenomen. De herstelkosten, 
begroot op 275.000 euro lopen door vertraging en nieuwe wetgeving verder op, zodat 
nu rekening gehouden wordt met 300/325.000 euro. 

 
1  De onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college van Burgemeester en 
Wethouders over ingediende omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige plannen, bestem-
mingsplannen 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. 
 

https://www.renkum.nl/Bestuur/College_B_W/Adviescommissies/Commissie_ruimtelijke_kwaliteit/Vergaderingen_2018/Vergaderingen
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2. 
Vleermuizen kasten op het kerkgebouw moesten van de Stichting MvR weg 
 
Tot onze grote verbazing  constateerden we in juni, dat er ongeveer 16 vleermuizen-
kasten aan het katholieke kerkgebouw te Renkum waren gemonteerd. Wij vonden de 
kasten een storend element aan het kerkgebouw, dat in 2021 door de gemeente 
Renkum formeel aangewezen werd als monument. We wilden tevens geen risico  lopen, 
dat herstel van het kerkgebouw vertraagd zou kunnen worden wegens aanwezigheid 
van vleermuizen (beschermde dieren) voor zover er op dat moment sprake van zou zijn. 
 
Wij waren van mening, dat men nagelaten had formele toestemming aan te vragen. De 
Stichting wilde de kasten zo snel mogelijk verwijderd zien en hebben de toezichthouder 
van de gemeente Renkum gevraagd te gaan handhaven. De kasten werden in no-time 
verwijderd en deels aan bomen in het park bevestigd. 
 

Ter zijde: voor een overtreding geldt een geldboete van de tweede categorie  en dat is 
maximaal 4.350 euro. Conform Hoofdstuk 3 Instandhouding van gemeentelijke 
monumentale zaken (= erfgoedverordening 2013) Artikel 9 Instandhoudingbepaling is 
het volgens lid 1 is het verboden een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, 
onder m, sub 1, te beschadigen of te vernielen, in de zin van aantasten van het object in 
zijn cultuur- en/of architectuurhistorische waarde(n).  

  

Ontsierende vleermuizenkasten snel bevestigd en gauw weer verwijderd 
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Inzet van de Stichting om de bemensing op termijn op peil te houden 

Om op den duur over voldoende mensen te beschikken, die het kerkleven in Renkum 

in de nabije toekomst blijvend mogelijk maken, heeft de Stichting in 2021 een drietal 

zaken opgepakt t.w. het proberen op te richten van een orde, het vormen van een 

werkgroep, het inschakelen van René Stern van Spectrum en Nico Peek van de Stich-

ting Oude Gelderse Kerken. 

3A  Een orde of congregatie 

Het bisdom Utrecht heeft geen beleid m.b.t. bedevaartkerken. Laat Renkum voor het 
bisdom het bedevaartsoord bij uitstek zijn! 
 
Mocht het zover komen, dat de eigenaar afstand wil nemen van het kerkgebouw etc. 

dan wil de Stichting deze overnemen en voor het bedevaartsoord zien te behouden. De 

Stichting is in 2021 begonnen om te zien of we op termijn met behulp van een nieuwe 

orde een voortzetting in katholieke zin kunnen waarborgen.  

Orde Mariaal Bedevaartsoord Renkum (Orde MBR) 

Renkum is een bedevaartsoord sinds 1380 en kent een katholieke traditie vanaf de 9e 

eeuw. 

Wat is momenteel de insteek van de Stichting m.b.t. de Orde? 

Identiteit 
De Orde is een zelfstandige gemeenschap van devotionele mannen 
en vrouwen, die zorg draagt voor de gewijde status van het katho-
lieke Renkumse kerkgebouw. Ze is  primair gericht op pelgrims 
waar dan ook vandaan. De orde bestaat uit minimaal twee of 
meerdere priesters, andere gewijden en religieus georiënteerde 
leken, die zich verbonden weten met Rome.  De Orde is gezeteld in 
Renkum, waar enkele leden bij voorkeur in het gebouw geheten 
“de pastorie” woonachtig zijn.  
 
Missie 
De Orde is katholiek van aard en missionair gericht met aandacht 
voor oecumenisch georiënteerden, randkerkelijken en voor men-
sen, die vraagstukken op het gebied van zingeving hebben. De 
priesters worden ingezet t.b.v. van eucharistievieringen en voorts 

voor zover gewenst of haalbaar is. Er wordt gewerkt met een leerhuisprogramma, gas-
ten worden ontvangen en zo mogelijk begeleid. Het gezicht naar buiten toe wordt 
nadrukkelijk vormgegeven middels vaste contactpersonen etc. Mogelijk komt aan de 
pastorie de voorziening Vita Vera, bedoeld voor bijeenkomsten w.o. lezingen. 
. 
Twee-eenheid  

De Orde MBR regelt o.a. gebedsbijeenkomsten, ze richt zich zogezegd op het spirituele 

c.q. de pastorale aspecten voor zover nodig en organiseert diensten. 
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Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting Maria van Renkum, die de financiële 

gang van zaken regelt en verantwoordelijk is voor het onderhoud van de voorzieningen, 

infrastructurele aangelegenheden, het promoten van het bedevaartsoord etc. Een 

afgevaardigde van de Orde MBR zou t.z.t. zitting moeten nemen in het bestuur van de 

Stichting MvR. 

Op 1 mei overhandigde de Stichting in Arnhem een documentatiemap met 

plannen aan kardinaal Eijk na afloop van de kerkdienst in de Martinuskerk. 

Als reactie kwam onderstaand bericht binnen. 

Verzonden: maandag 7 juni 2021 15:38 
Aan: stichtingmariavanrenkum@outlook.com 
Onderwerp: Terugkoppeling aan Z. Em. kardinaal Eijk n.a.v. een persoonlijke overhandiging 
informatiemap te Arnhem d.d. 1 mei 2021  
Geachte heer,  

Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk en de andere leden van de bisdomstaf hebben 
kennis genomen van uw e-mail van donderdag 20 mei 2021, waarin u mededeelt dat u als 
Stichting Maria van Renkum initiatieven ontplooit om de kerk te Renkum als gebedsruimte 
voor bedevaarten te behouden……………… Tevens maak ik u er op attent dat geen 'orde' kan 
worden gesticht, maar wel een congregatie. Een congregatie kan overigens alleen worden 
opgericht met voorafgaande toestemming van de Aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk.  

Met vriendelijke groet, drs. W.H. van den Dool, diaken  

Kanselier | Bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs -  Aartsbisdom Utrecht  

 

Vooralsnog werkt de Stichting nog aan het voornemen om t.z.t. met een orde of 
congregatie (nieuwe stijl) te komen. 

 

3B Een werkgroep 

 
“De wet doodt, de geest geeft leven”, aldus Paulus. 
Vandaar: “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. 
Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk 
opleggen” (Galaten 5,1). Dit heeft ook betrekking op het 
gaan van alternatieve wegen, wanneer de bestaande 
wetten en structuren het “leven” niet langer dienen. 
 

Binnen enkele jaren hebben we wel goede voorzieningen, maar te weinig actieve 

mensen. Ongetwijfeld zullen wel door deze of gene stappen ondernomen worden, maar 

duidelijkheid ontbreekt.  De St. MvR probeert stapsgewijs al iets te doen.  We wilden 

graag met mensen, die zogezegd zich niet omschrijven als trouwe kerkgangers, in 

contact komen:  mensen, die op de een of andere manier sympathie voelen voor het 

christelijk geloof, zoekend of gemotiveerd zijn een helpende hand willen bieden.  

mailto:stichtingmariavanrenkum@outlook.com
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Op 7 september kwamen enkele mensen voor het eerst bijeen. Zo ontstond een “werk-

groep” een verzameling van 8 inwoners, die al hand en span diensten deden , zoals huis-

aan-huis kaarten rondbrengen, koffie schenken bij de Marialezing van de Stichting, 

mensen, die meehielpen bij het Sint Maartensfeest en het opzetten van de kerststal-

letjes in de kerk. Het is allemaal vrijblijvend. In principe komen ze tweemaandelijks als 

groep bijeen. Sub groepjes bij voorkeur in samenwerking met mensen van of uit de 

geloofsgemeenschap werken aan een activiteit. Gaandeweg hopen we in 2022 een en 

ander meer vorm te geven.  

3C  Ontwikkelen van een visie in samenwerking met Spectrum 2021-2022 

Het zou o.i. een goede zaak zijn als de Locatieraad met een vijfjarige visie komt waarin 

aandacht aangegeven zou moeten worden om vervolgens doelstellingen en actiepunten 

te formuleren. Straks hebben we wel goede voorzieningen, maar te weinig of geen 

mensen. Ongetwijfeld zullen wel door deze of gene stappen ondernomen worden, maar 

duidelijkheid ontbreekt. 

Met René Stern van Spectrum en Nico Peek van de Stichting Oude  werden voor-

gesprekken gevoerd. Dit met de bedoeling om in 2022 te komen tot een visie over de 

nabije toekomst van de Renkumse geloofsgemeenschap, Renkum als bedevaartsoord 

etc.  We willen graag een en ander in 2023 afgerond hebben, zodat we de uitkomsten 

ook mee kunnen nemen in een evaluatie met het kerkbestuur over de toekomst van de 

Renkumse kerk etc. Daarnaast hebben we een exploitatieplan nodig voor Vita Vera of te 

wel de uitbouw aan de pastorie. We verwijzen naar onze website. De Stichting wil 

uitvoering geven aan het Europese Verdrag van Faro.2 

4. Teleurstellingen 

Het ontbreken van voldoende middelen heeft o.a. ertoe geleid, dat twee projecten tijde-

lijk stil kwamen te liggen: de ontwikkeling van een pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer 

v.v. en de realisering van een standbeeld van Maria van Gelre, onze oudst van naam 

bekende pelgrim.  

Diverse subsidieverzoeken werden niet gehonoreerd, zoals die van het Mondriaanfonds 

(medebekostiging standbeeld), subsidie Euregio (pelgrims-fietsroute), ANWB fonds 

(toerisme en mobiliteit) en inschrijvingen t.b.v. prijzen leverden niets op, zoals de 

Gelderse Roos Gelderland (medebekostiging standbeeld), de Grenslandprijs (mede-

bekostiging pelgrimsfietsroute).  

 
2  

Het Verdrag van Faro benoemt een beweging in de erfgoedsector die steeds sterker 
wordt: cultureel erfgoed als middel om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Denk 
bijvoorbeeld aan een Sint Maartensviering die zorgt voor sociale cohesie omdat ver-
schillende groepen met elkaar in contact komen. De Raad van Europa stelde in 2005 het 
Faro-verdrag op. Dit verdrag benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde 
van cultureel erfgoed en het belang van deelname door de samenleving. Daarnaast wijst 
het op de rechten en verantwoordelijkheden die burgers bij cultureel erfgoed hebben.   
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Korte samenvatting over de inzet 
van de Stichting MvR in 2022  
 

In 2022 hopen we een aantal zaken te 
kunnen afronden, te kunnen doorpakken of 
te kunnen oppakken.  
 
Deze hebben te maken met: 
 

o De realisering van het Herstel Kerkgebouw / begroting 275/300.000 euro / start in 
2022; 

o Het verder uitvoeren van het Project Maria van Gelre (standbeeld, educatie-project 

basisscholen, pr materiaal en tentoonstelling  / begroting 30.000 euro – realisering 

2022-2023; 

o Ter voorkoming van warmteverlies het plaatsen van automatische  glazen schuif-

deuren aan de binnenzijde van de voordeur ingang kerkgebouw / begroting 8.000 

euro / realisering 2022 

o Het verder werken aan de pelgrimsfietsroute Renkum-Kevelaer / begroting afhan-

kelijk van een wensenlijst van minimaal 25.000 euro en maximaal 35.000 euro / 

2022-2023; 

o 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;  

o Het werken aan draagvlak vergroting – start visie bemensing geloofsgemeenschap 

LR & PG RH/MvR na 2026 o.l.v. Leefbaarheidsalliantie Gelderland c.q Spectrum  & 

de St. Oude Gelderse Kerken en het verder invulling geven aan het willen zijn van 

een gastvrije kerk; 

 

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 /werkt  aan  duurzame oplossingen. 

 

o Het toewerken naar een orde/congregatie Mariaal Bedevaartsoord Renkum 

2022/23; 

o Het uitwerken van een alliantie met Heiloo, bedevaartplaats, om elkaar te ver-

sterken en de positie van Renkum als bedevaartsoord op te waarderen / 2022; 

o Het uitbreiden van  verkoopartikelen via de website van de Stichting en de midden-

stand, zoals bijv. een mapje met ansichtkaarten en het verspreiden van  een 

overwegingskaart t.b.v. de inwoners met mogelijkheid een gift te doen - 2022; 

o Het werken aan een concept magazine of iets dergelijks n.a.v. het 100 jarig bestaan 

van het kerkgebouw / eind 2022 / drukklaar in 2023;  
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o 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. 

o 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 “Beth-

lehem”. 

o Versterken Werkgroep St. MvR bestaande uit o.a. betrokkenen zijnde geen kerkgan-

gers. 

 

 

 

 

o Nadere afspraken met het kerkbestuur PzTB m.b.t. positionering bedevaartaan-

gelegenheden qua regie (bedevaartwerkgroep blijft overigens intact), en financiële 

afwikkeling. 

o Getracht wordt een vacature binnen het bestuur van de Stichting te bemensen.  

 

Zie voorts - www.stichtingmariavanrenkum.nl – suggesties / tips etc. 
zijn welkom! 

 
HELPT U DE STICHTING MARIA VAN RENKUM? 
Draag financieel bij aan het behoud van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming te Renkum met het eeuwenoude Mariabeeld, de mooie staties, het 
fraaie meditatiepark om het kerkgebouw en onze activiteiten voor de jeugd et cetera. 
 

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 
https://www.facebook.com/Stichting-Maria-van-Renkum-104488314484916 

Contact: stichtingmariavanrenkum@outlook.com / tel.nr. 0317314957 

http://www.stichtingmariavanrenkum.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-Maria-van-Renkum-104488314484916
mailto:stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl
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Financieel Jaarverslag 2021 
 

ING saldo 1-1-2021      1.148,24 

ING spaar 1-1-2021      142.000,00 

        

Uitgaven  Lidmaatschappen  310,71   

  Abonnementen  178,48   

  Advies en advertentiekosten 205,76   

  Bestuurskosten  260,90   

  Koffievlag pastorie  164,33   

  Drukwerk algemeen  354,98   

  Inkoop stroopwafels  706,32   

  Marialepeltjes  251,00   

  Lezing Koolen   289,97   

  Sint Maarten   1.185,75   

  Kerstmarkt   17,00   

  Attributen kerststalletjes  190,65   

  Acces. Zettle Oliebollenverkoop 11,98   

  Representatie   71,54   

  Waterpomp   8.069,25   

  Verwarming   134,99   

  Aflossing lening  17.500,00   

  Bankkosten   176,71   

  Betaalde rente  32,61   

     30.112,93  30.112,93 

        

Ontvangsten Terugbetaling   25,06   

  Donaties particulieren  4.639,26   

  Donaties schuifdeuren  370,00   

  Donatiebox   405,65   

  Donaties organisaties  8.416,67   

  Geoormerkte donaties  30.000,00   

     43.857,64  43.857,64 

        

  Acties “Waterpomp”  5.483,53   

  Verkoopartikelen    1.365,05   

  Div. activiteiten    1.404,29   

  Decl. PzTB   100,85   

          8.353,72  8.353,72 

Meerwaarde belegging      1.018,47 

Gelddeel beleggingsrekening     0,01 

Theoretisch saldo      166.265,15 

Werkelijk saldo 31-12-2021      

ING NL53INGB0009009881 (betaalrekening) 5.246,66   

ING 
M860-
04904  (spaarrekening 60.000,00   

ING V57155383  (opgeheven) 0,00   

ING Beleggen 14189108 (belegd vermogen) 101.018,48   

ING Gelddeel  Beleg.rek.   0,01   

     166.265,15  166.265,15 
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Toelichting Financieel Jaarverslag St. MvR over het boekjaar 2021 

1.  Van alle uitgaven zijn de bonnen genummerd en zijn deze 
verzameld in een map, die op verzoek in te zien is. De bedragen 
zijn 3x gecontroleerd.  
2.   Alle inkomsten zijn juist verwerkt en gerubriceerd. Ook deze 
zijn meerdere keren gecontroleerd. 
3.   Met instemming van het bestuur van de Stichting is in okto-
ber een beleggingsrekening geopend en het risico beperkt. 
Deze zaken zijn geformaliseerd en kennen stukken m.b.t. een 
overeenkomst. Bedoelde rekening is in het leven geroepen om 
betalingen aan negatieve renten tegen te gaan en om enige 
winst te genereren. Winsten en verliezen zijn aan schomme-

lingen onderhevig.  Het eindsaldo is boekhoudkundig als fictief vermogen verwerkt. 
4.   Er is een overzicht van uitstaande obligaties. Eén obligatie wordt in ieder geval omgezet in 
een donatie. Dat gebeurt aan het eind van de looptijd t.w. december 2024. 
5.   De kosten m.b.t. de verwarmingsketel zijn opgenomen in een nog te publiceren overzicht 
en voorlopig extern gefinancierd. Er worden nog kosten verwacht m.b.t. te nemen maatregelen 
als gevolg van de uitkomst van het krijgen van goedkeuring inzake de stookruimte. Ook het aan-
brengen van glazen telescopische schuifdeuren worden in dit project meegenomen. De finale 
afrekening volgt in 2022. 
6.   Abusievelijk is vergeten een bedrag van in totaal 110,12 euro te betalen en 7,25 euro terug 
te ontvangen (dubbel betaald). Dit gebeurt alsnog, maar wordt in de boeken van 2022 verwerkt. 
Ze kunnen nu niet meer verwerkt worden m.b.t. het boekjaar 2021. Een tussentijds opeisbare 
geldlening is in zijn geheel afgelost (17.500 euro).  
7.   Er is nog een voorraad aan cd’s, Marialepeltjes, spullen t.b.v. St. Maarten (lampionnenstok-
jes, prijsjes). De stoelen van de Heelsumse kerk (eigendom van de MvR ) zijn nog niet verkocht. 
 
Het bestuur van de St. MvR heeft een en ander in haar vergadering van 27 januari 2022 vast-
gesteld en het financiële jaarverslag vervolgens aan de accountant aangeboden.  
 
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 14:56 
Aan: Stichting Maria van Renkum 
stichtingmariavanrenkum@outlook.com 
Ik heb e.e.a. bekeken en het geeft volgens mij een vertrouwd beeld.  
Hartelijke groet,  Cees Hootsen 

 

Nog te verrekenen of te verwachten  in 2022

In Uit

Te ontvangen retourbetaling 7,25               

Nabetalingen 110,12           

Te verwachten netto

Vermogensgroei 2022 25.000,00    

Project Verwarmingsketel 50.000,00    50.000,00     

Te verzilveren obligatie  1x 250,00          

Obligaties 28 x 250 euro Obligaties 28 x 250 euro7.000,00        

Legaat 50.000,00    

Prov. Gld.  o.v.b. - schatting 80.000,00    

mailto:stichtingmariavanrenkum@outlook.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hootsen.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cf855dd3bd0f54f58ebe208d9ec9d0f17%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637800981769676861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zOFzWcUGPgBjJFRHcfHdyqnhTCFUUcSnr7n8EAVfHwM%3D&reserved=0

