Gelijke monniken gelijke kappen
Uit het artikel van het kerkbestuur in het parochieblad TitusBreed op pag. 13 uitgave
61 zomer 2022: zie bijlage TitusBreed pag. 13 zomer 2022 Gedachteniskerk Rhenen.
Het kerkbestuur wil een nieuwe bestemming vinden voor de Gedachteniskerk in Rhenen
met andere functies waarbij er voor gelovigen plaats blijft om in een deel van het
gebouw samen te komen.
Het kerkbestuur kondigde in 2021 aan de kerk te willen sluiten voor de eredienst en te
verkopen. Er kwam een stichting om het gebouw te behouden als gedachtenisplaats en
(geloofs)gemeenschapsruimte.
De St. Vrienden van de Gedachteniskerk te Rhenen samen met een erfgoedspecialist
nemen het kerkgebouw van de Parochie zalige Titus Brandsma over. Het kerkbestuur
zegt te beseffen, dat de stichting onafhankelijk van de kerk staat en een maatschappelijk verband vormt van o.a. betrokken gelovigen. Voorts zegt ze rekening te
moeten houden met wat als verkoopprijs haalbaar is voor een economisch rendabel
gebruik van de Gedachteniskerk-nieuwe-stijl. Daartoe heeft men een makelaar ingeschakeld.
Het parochiebestuur stelt duidelijk, dat het niet gaat om het behalen van de hoogst
mogelijke economische opbrengst voor de parochie.
De vraag doet zich voor hoe een en ander in voornoemd artikel zich verhoudt tot de
opdracht, die hetzelfde bestuur aan Arcom gaf om in beeld te brengen hoe woningbouw in en om de katholieke kerk te Renkum mogelijk gemaakt zou kunnen worden.
Zie bijlage: Bouwmogelijkheden woningen in en om de kerk – rapport Arcom 2021.
De Stichting Maria van Renkum heeft eerder uitgesproken, dat ze graag het gebouw of
de voorzieningen gelegen op het betreffende perceel wil overnemen, wanneer het
kerkbestuur ervan af wil. Wij willen het kerkgebouw zelf, ook inpandig, in tact laten en
gebruiken voor gebedsruimte, bedevaarten en passende concerten, zoals dat nu ook
gebeurt.
Ook als verdienmodel zien wij een aanbouw bij de pastorie graag tot stand komen. Aan
een exploitatieoverzicht wordt gewerkt, evenals de inpasbaarheid van activiteiten van
de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum.
De aanbouw heeft de goedkeuring van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de
gemeente Renkum en kan in principe gerealiseerd worden. De kerk zelf, het omliggende park en de pastorie maken deel uit van de monumentenstatus en het geheel wordt
door de gemeenteraad ook al als “beschermd dorpsgezicht” gezien.
Kortom: wat maakt Renkum anders dan Rhenen en wordt er wel of niet met verschillende maten gemeten?
www.stichtingmariavanrenkum.nl
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