
Ontwikkelen van een visie in samenwerking met Spectrum 2022 

 

Het kerkbestuur PzTB te Wageningen wil in 2023/2024  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. 

Met René Stern van Spectrum en Nico Peek van de Stichting Oude Gelderse 

Kerken werden voorgesprekken gevoerd. Dit met de bedoeling om in 2022 te 

komen tot een visie over de nabije toekomst van de Renkumse geloofs-

gemeenschap, 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 exploita-

tieplan nodig voor Vita Vera of te wel 

de uitbouw aan de pastorie. Zie foto. 

We verwijzen naar onze website. De 

Stichting MvR wil uitvoering geven 

aan het Europese Verdrag van Faro.1 

Het zou  dus sowieso een goede zaak 

zijn te komen met  een vijfjarige visie 2023-2028 waarin antwoord gegeven zou 

moeten worden op de vraag wat nu de stip op de horizon is m.b.t. de nabije 

toekomst. Ook moeten vervolgens  aandachtspunten voor een uitwerking be-

paald worden en een stappenplan. We willen voorkomen, dat we t.z.t.  wel goe-

de voorzieningen hebben, maar te weinig mensen. Ongetwijfeld zullen door deze 

of gene wel stappen ondernomen worden, maar duidelijkheid ontbreekt nu. 

Op dinsdag 15 februari 2022 wordt om 20.00 uur een 
aftrap gegeven in de pastorie. Het gaat dan om een 
aftasting van wat gedachten bij een beperkt aantal 
genodigden. In een later stadium wordt de kring van 
meedenkers uitgebreid.  

 
1  

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 
verschillende 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.   
 


