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Denkrichting Mariagroep Samen Sterk 
 
Innovatieve aanpak - verjonging en verbreding van betrokkenen - activiteiten 
 
Inleiding 
 
Het christendom, waarvan zeker Nederlanders zich in de afgelopen decennia massaal 
hebben afgekeerd, geeft voor velen nog steeds betekenis. Mensen die zeggen niet 
gelovig te zijn, bezoeken op vakantie wel een kerk en doen zelfs mee met de rituelen 
die daarbij horen. Ze steken een kaarsje aan, gebruiken wijwater, of bidden even. Som-
migen voelen dan rust. Daarna verlaten ze de kerk en gaan weer hun eigen gang. 
 

Kunst draagt ook erg bij aan het belang dat mensen aan de kerk hechten. Zo is de kerk 
eigenlijk voor iedereen: voor gelovigen, kunstliefhebbers en mensen die geïnter-
esseerd zijn in erfgoed. 

 
De kerk te Renkum bestaat bijna 100 jaar. Naast het behoud van de voorziening is het 
belangrijk om ook na 2025 de kerk beschikbaar te blijven houden voor de gemeen-
schap. Om te voorkomen, dat er bloedarmoede ontstaat door het overwegend 
wegvallen van ouderen, die de kerk trouw bezoeken of als vrijwilliger helpen en het 
onvoldoende krijgen van aanwas van mensen, die het kerkgebouw etc. in stand 
houden is er nog een mogelijk laatste kans om op een duurzame wijze het een en ander 
voor de nabije toekomst veilig te stellen. 
 
Hoe trekken we andere mensen aan, gelovigen, pelgrims, anders denkenden, jongeren 
of noem maar op?  
 
Invalshoeken: 
 

1. Geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum, zorgen voor evangelisatie, werken met 
randkerkelijken e.d. 

2. Bedevaarten bevorderen etc. 
3. Geloofsgemeenschap overstijgende activiteiten ontplooien 
4. Recreatie en toerisme 
5. Verbinding zoeken met organisaties, plaatsgenoten, mensen van elders e.d. 

 
Denkend aan punt 5: eén van de mogelijkheden is mensen of organisaties te binden op 
grond van thema’s. Voorgesteld wordt uit te gaan van drie hoofdthema’s. 
 

Hoofdthema’s: Vrede, Verbinding en Bezinning (VVB) 
 
Uitwerking 
Bij ieder thema worden sub-onderwerpen gezocht, vervolgens bekijken we bij ieder 
sub-onderwerp welke bestaande organisaties je daaraan zou kunnen koppelen en 
welke elementen van zo’n bestaande organisatie goed aansluiten.  
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Dan wordt in overleg met een bestaande organisatie bekeken in hoeverre we elkaar 
kunnen versterken en mogelijk activiteiten ook in onze aanbouw kunnen plaatsvinden. 
Door ontmoeting zullen allicht mensen belangstelling krijgen voor onze kerk, de 
geschiedenis ervan etc. en op een onderdeel mee willen doen. Maar ook mond-tot- 
mond reclame vergroot de bekendheid. 
 
Het onderstaande is slechts als aanzet voor nadenken bedoeld, de twee kolommen zijn 
willekeurig en los van elkaar ingevuld. Het gaat om de keuze van de thema’s en de 
vraag welke organisaties je bij het thema zou kunnen betrekken. Dit laatste zou je 
stapsgewijs moeten doen (groeimodel). 
 
Afgeleide onderwerp Vrede:                                Te betrekken organisaties  
 
veiligheid / tolerantie    Airborne - instellingen 

 Amnesty Internationaal 
      Politie Midden Gelderland 
      Open Doors (christenvervolgingen)                       

 
 
Renkum is een Airborne gemeente. Zo zijn littekens van het kerkgebouw etc. in te passen als 
bezienswaardigheid in een fietsroute, kunnen maandelijkse schrijfavonden uitgaande van Amnesty 
georganiseerd worden, gelegenheid voor een spreekuur van de politie kan geboden worden, 
informatiebijeenkomsten van Open Doors inzake vrijheid van godsdienst e.d, kunnen plaatsvinden…. 

 
 
Afgeleide onderwerpen Verbinding:                        Te betrekken organisaties  
 
met jezelf                                                                    Cursusgerichte aanbod / lezingen 
met de medemens                                                      Organisaties m.b.t. eenzaamheid 

Het Schild Wolfheze 
       Mediation aangelegenheden 
met ouderen              Ouderenbond Renkum / generatiebeleid 
kerkzijn / vieren                                                             Pastoraatsgroep, Bedevaartsgroep etc. 
met de natuur / schepping                                          Organisaties gelieerd aan Natuur / Milieu 
etc.                                                                                     etc. 
 
 
Afgeleide onderwerpen Bezinning:                           Te betrekken organisaties  
 
innerlijke groei                                                               Leerhuis / (geloofs)verdieping,  de Oase 
inzet gaven/talenten                                                3e Verdieping,  Onderhoud groen, 
                                                                                        Organisatie m.b.t. zang/muziek etc. 
verwonderen                                                      1             Abdij Koningsoord Oosterbeek 

 
1  De schelp staat symbool voor leven, liefde en vruchtbaarheid. Voort Christenen is de schelp ook het 

attribuut van de apostel Jacobus, naar wiens graf in Santiago Di Compostella al eeuwenlang pelgrims 

reizen. De schelp is het symbool geworden van pelgrims en bedevaarten in het algemeen. De 

voorstelling van de bevruchting van de als tweeslachtig beschouwde schelpdieren door de dauw uit de 

hemel, maakt de schelp ook tot Mariasymbool. 
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De uitbouw van de pastorie met een ontmoetingsruimte, die je  ook kunt verhuren aan 
derden. Dit alles wordt nader uitgewerkt wanneer blijkt, dat het kerkgebouw overeind 
gehouden kan worden. 
 

Denkend aan punt 2.  Op naar een nationaal bedevaartsoord  
 
In samenwerking met de Bedevaartsgroep Renkum wordt een jaarlijks programma 
uitgebreid en komt er meer bekendheid voor Renkum als bedevaartsoord. Wij streven 
naar een bezoek van minimaal 20 bedevaartsgroepen per jaar, die door ons worden 
ontvangen en geheel of gedeeltelijk middels maatwerk begeleid. Daarnaast zijn 
individuele pelgrims altijd welkom. Desgewenst  kunnen we hen een program-
ma  (folder) aanbieden, dat men zelfstandig geheel of ten dele kan volgen.  
  
Denkend aan punt 4. In overleg met de Euregio Rijn Waal wordt een tweedaagse 
uitwisseling met mensen uit de bedevaartsplaats Kevelaer, bij voorkeur jaarlijks 
georganiseerd. De Duitsers worden voor een nacht in gastgezinnen ondergebracht en 
doorlopen een passend programma. De eerste tweedaagse staat gepland in 2021/22 
 
Er wordt een brochure vervaardigd m.b.t. de bezienswaardigheden in en rond het 
kerkgebouw. Voorts is een meertalige flyer met basisinformatie over Maria van 
Renkum noodzakelijk. Dit gebeurt in ieder geval m.b.t. het Engels. Duits en Frans.  
 

Denkend aan de punten 1-3-4. Verdieping, vieringen en meer verwevenheid met het 
dorp  
Er wordt een leerhuisprogramma ontwikkeld met daarin ruimte voor ontmoeting. 
Gedacht wordt aan kortlopende cursussen en lezingen. Ook zal een Loket voor 
Levensvragen in het leven worden geroepen, dat uitgevoerd wordt door mensen, die 
daarvoor bijgeschoold zijn/worden. Gesprekken over onderwerpen uit de actualiteit 
op vast te stellen tijden worden volgens een bepaalde systematiek gehouden.  
 
Bijvoorbeeld Thomas-vieringen voor randkerkelijken worden opgezet. Er wordt 
nagedacht over ‘t organiseren van één of meer passende jaarlijkse excursie(s), dit 
mede in het kader van het verbinden van mensen. ‘n E-mailadressenlijst (Vrienden 
Maria van Renkum) wordt aangelegd.  
 
Er wordt met Sint Maarten een lampionnenoptocht gehouden met Sint Maarten te 
paard en een muziekkorps. Vanuit een startlocatie wordt gelopen naar het kerkplein. 
Daar staan vuurkorven en treft Sint Maarten een bedelaar aan, die een deel van de 
mantel ontvangt.     
 

Excursies voor belangstellenden 
Ieder semester organiseert de Stichting Maria van Renkum een excursie of 
gemeenschappelijk activiteit elders t.b.v. belangstellenden uit de geloofs-
gemeenschap of het dorp.  
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De Stichting MvR wil het kerkgebouw in tact laten. Dat wil zeggen, dat het geschikt 

blijft voor vieringen, meditatie/gebed en passende concerten. 

De aanbouw van de pastorie is ook een verdienmodel. De exploitatielasten moeten 

grotendeels via activiteiten in de aanbouw, Vita Vera genaamd, opgebracht worden. 

 

Investering aanbouw 

afhankelijk van het 

realisatiemoment 

350.000 euro incl.  


