Wageningen, 18 september 2022

Aan de Stichting Maria van Renkum

Geachte heer Bartels, beste John,

Bedankt voor uw e-mail met vragen aan ons bestuur en pastoraal team van 25 augustus jongstleden.
U stelde daarin de volgende vragen:

1. Hoe kijkt het pastoraal team van de parochie (Erik Rozeman en Henri ten Have) aan
tegen de inbreng van de parochianen?
2. Welke concrete actiepunten kunnen worden geformuleerd om te voorkomen, dat de
opbrengst van gedachten/uitspraken van parochianen verzanden?
3. Is aan te geven welke initiatieven er binnen de geloofsgemeenschappen in het kader
van zowel het beter uitdragen van het bestaande als de al in gang gezette vernieuwing
plaatsvinden?
4. Hoe kunnen we de aandacht voor de Renkumse kerk als kunsthistorisch gebouw
vergroten en hoe kunnen we een plek bieden voor eenzamen?
5. Waarom zouden we de preken van met name van de Renkumse onze voorgangers,
niet opnemen en met de meest aansprekende uiteenzettingen iets gaan doen? Wie
kan, wil of gaat hiervoor zorgen? Welke (on)mogelijkheden liggen voor de hand?
6. Kan/wil de redactie van het parochieblad TitusBreed maximaal twee bladzijden
beschikbaar stellen voor een rubriek als “lezers schrijven”, zodat het niet alleen een
blad wordt voor, maar vooral ook van lezers van de diverse geloofsgemeenschappen
van onze parochie Titus Brandsma?
7. Hoe kunnen we uitgaande van het Verdrag van Faro de kerkgemeenschap in
samenhang met de dorpsgemeenschap c.q. de regio versterken?
Hoewel de vragen die u stelt voor het grotendeel zaken zijn die wij primair met de
pastoraatsgroep en de locatieraad zouden bespreken willen wij hierop niettemin u een
voorlopig antwoord geven.
Vraag 1: In algemene zin positief. Onze ‘Pastorale Koers’ is grotendeels gebaseerd op het
aanmoedigen van initiatieven van parochianen.
Vraag 2. Belangrijk is dat het initiatief niet alleen een vage wens is, maar dat mensen zich er
ook daadwerkelijk voor willen inzetten.
Vraag 3. Wat betreft het bestaande: we staan open voor verbetering van inhoud en
communiciatie van de bestaande initiatieven ( bv de bedevaartactiviteiten) en wat betreft de
vernieuwende activiteiten denke men o.a. aan de Alphacursus
Vraag 4. Dat zou een mooie vraag zijn die we op een lokale gemeenschapsavond aan de
deelnemers/geinteresseerden kunnen voorleggen.

Vraag 5. Het belangrijk om eerst te zien of er wel behoefte aan is. Het kost veel inzet van
vrijwilligers, opnamemateriaal. De oudere mensen volgen vaak de mis op televisie omdat zij
niet vaardig genoeg zijn met de computer.
Vraag 6. Destijds is er, bij mijn weten, bewust voor gekozen om geen opinies op te nemen. Ik
weet niet meer precies daarvan de redenen, maar het lijkt me een behoorlijke extra belasting
voor de redactie, nog afgezien van principiële vraag naar het karakter van Titus Breed.
Vraag 7. Dat zou, net als vraag 4 een mooie vraag zijn als startpunt voor initiatieven vanuit de
de gemeenschap.

U zult merken dat wij voor de meeste zaken die u aanhaalt, wij juist het initiatief bij
parochianen willen leggen voor zover ze passen binnen de doelstellingen van de parochie,
juist om hun betrokkenheid te vergroten.
In de Pastorale Koers willen wij vermijden ideeën aan te dragen die niet (gaan) leven bij
parochianen.
Met vriendelijke groet
Pastoor Henri ten Have

Van: HWM ten Have | PZTB <h.tenhave@pztb.nl>
Verzonden: zondag 18 september 2022 21:40
Aan: Stichting Maria van Renkum <stichtingmariavanrenkum@outlook.com>; Jolanda van Marwijk
<dhelsen@forvalue.nl>; Personeel | PZTB <hrm@pztb.nl>; Penningmeester | PZTB
<penningmeester@pztb.nl>; Secretaris | PZTB <secretaris@pztb.nl>; Voorzitter | PZTB
<voorzitter@pztb.nl>; htenhave68@gmail.com; hwmtenhave@zonnet.nl;
info@ferwerdainterim.com; e_rozeman@hotmail.com; Gebouwen | PZTB <gebouwen@pztb.nl>
CC: Louis Slangen <louis.slangen@xs4all.nl>; Mike Steins <m.steins@fagro.nl>; fam. Steins
<mike.steins@hetnet.nl>; Alex Waaijenberg <a.waaijenberg@hotmail.com>; Marijke Alkema
<marijkealkema@outlook.com>; Tossana van den Broeke <broeketgm@gmail.com>
Onderwerp: RE: Het was mooi, maar hoe verder?
Aan de Stichting Maria van Renkum,
Aan dhr Bartels,
Beste John
Hierbij een voorlopig antwoord op de gestelde vragen
Met vriendelijke groet
Pastoor Henri ten Have

