
 

Mariagroep Samen Sterk 
 
In de parochie waartoe onze kerk behoort met kerkgebouwen in (Veenendaal, Ede, 
Bennekom, Wageningen en Renkum-Heelsum) willen we voorkomen, dat ons kerkgebouw 
verdwijnt. De Stichting Maria van Renkum zet zich hiervoor in door te zorgen voor voldoende 
financiën om de voorzieningen (kerkgebouw, pastorie, park, allen gelegen op hetzelfde 
perceel) overeind te houden. Daarnaast gaat het ook om voldoende menskracht. Daarom is 
de Mariagroep Samen Sterk als platform “opgericht”. Aan kerkvernieuwing in de parochie 
wordt gewerkt. Ze streeft naar het willen zijn van een missionaire kerk. Men wil van een kerk 
die probeert te overleven (een onderhoudskerk) naar een kerk die de boodschap van het 
evangelie uitdraagt door mensen uit te zenden buiten de muren van de eigen kerk om het 
evangelie te brengen naar de randen van de samenleving. Een kerk, die relevant is voor de 
samenleving. Hier is niets mis mee. 
Maar de Stichting richt zich vooral op de kracht van het pelgrimeren (wij zijn allemaal men-

sen van de weg, het leven is een op weg zijn) en het zijn van een bedevaartkerk. Ze probeert 

voorts mensen aan zich te trekken d.m.v. activiteiten vanuit de thema’s Vrede, Verbinding 

en Bezinning.  Accenten liggen ook op aandacht voor het kunsthistorische karakter van het 

kerkgebouw met het eeuwenoude Mariabeeld. Zo liggen er tevens kansen voor mensen 

waar dan ook vandaan, die niet kerkelijk of anders kerkelijk zijn. Vandaar, dat de Stichting 

gericht is op zowel gelovigen als niet of andere christelijke kerken, randkerkelijken en 

zoekenden.  Wij zien ons werk als een aanvulling op wat de geloofsgemeenschap doet, wat 

ze wil, maar wij hebben in eerste instantie veel oog voor de uitvoering van het Europese 

verdrag FARO, dat wijst op het belang van het ingebed zijn in de samenleving als zodanig. 

Om dat laatste beter vorm te geven hebben we de Mariagroep Samen Sterk in het leven 

geroepen en als begeleiding vanuit onze provincie contact gezocht met de Leefbaar-

heidsalliantie Gelderland en de organisatie Gelderse Kerken.  Momenteel zijn er drie bij-

eenkomsten gehouden in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit diverse geledingen van 

de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum en enkele andere inwoners, die zich op de een of 

andere manier betrokken voelen bij het blijven voortbestaan van het kerkgebouw, ontwik-

kelingen etc.  

Gebleken is een sterke drang van aanwezigen om op een duurzame wijze zaken veilig te 

stellen, maar dat de “buitenstaanders”  zich in hun ideeën verloren lijken te voelen, om-dat 

het hen te veel gaat over invalshoeken vanuit het geloof. Mogelijk is het beter een 

tussenfase in te bouwen, om de niet kerkelijken niet te verliezen. Qua uitvoeringszaken 

(activiteiten) doet zich geen probleem voor. De Stichting zelf wil zich ook richten op de 

aanbouw, zoals beschreven in “Jouw mening telt” en in de “Denkrichting”  (zie de 2 bijlagen).  

 



Drie bijeenkomsten vonden plaats in soms gedeeltelijke wisselende samenstellingen. 

Vanwege coronamaatregelen werd een beperkt aantal mensen gevraagd deel te nemen. 

Op 15 februari vond de eerste samenkomt plaats van de Mariagroep Samen Sterk.  

Doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk te komen tot het ontwikkelen van een visie 

voor de Maria van Renkum kerk. Er werd een korte schets gegeven van de huidige situatie 

en mogelijke plannen, in relatie tot het beleid en standpunt van het kerkbestuur. Tot 2026 

kan de kerk zeker open blijven. Er moeten wel toekomstplannen gemaakt worden. 

Streven is om de kerk blijvend open te houden. Belangrijk daarbij zijn thema’s als Vrede, 

Verbinding en Bezinning. Zoals ook het doel van deze bijeenkomst was, is het belangrijk 

meer samenhang te vinden, te krijgen tussen de diverse groepen. Positief is in ieder geval 

dat de Stichting het voor elkaar heeft gekregen dat de kerk voorlopig open blijft tot 2026, 

wel op voorwaarde dat er vóór 2026 realistische – duurzame- toekomst plannen zijn. 

Belangrijk om daar met vereende krachten op in te zetten. Het is bij dit alles belangrijk om 

ook naar de lokale ( dorps) gemeenschap van Renkum te kijken, hen erbij te betrekken.  

 

 

Op 17 maart 2022 vond de tweede bijeenkomst van de Mariagroep Samen Sterk plaats. 

Ieder was blij dat er al heel veel gebeurd is, al is het nog vaak in kleine groepjes, er zijn 

verschillende mensen betrokken bij diverse activiteiten. Dit geeft aan dat het “leeft”  er 

een zekere potentie aanwezig is. Benadrukt werd dat voor velen het streven naar een 

duurzame leef- en geloofsgemeenschap zou moeten zijn.  Het is belangrijk om het prin-

cipe van “Why, How, What “ in gedachten te houden. Vaak wordt er ( te) snel ingezoomd  

 

 

Wat is jouw unieke 
bijdrage aan deze groep 

Waar ligt voor jou de 
uitdaging om deel te 

nemen aan deze groep 

Wat kom jij brengen en 
halen in de 

samenwerking 

Wat zijn jouw 
verwach ngen rondom 
de samenwerking in 

deze groep 

Wat heb jij nodig om binnen 
deze samenwerking als een vis 

in het water te voelen 

 oor wie wil je er graag 
zijn in de samenwerking 

met deze groep 



op het “wat”. Terwijl het waarom feitelijk de basis aangeeft, van waaruit men gaat  

werken.  

Aangegeven werd een “Open Kerk”  

belangrijk te vinden, een plek waar 

men naar toe kan, waar men zich 

veilig, vertrouwd en welkom kan 

voelen. Naast dit alles is de ambitie 

ook om de locatie, de kerk te behou-

den als pelgrimsoord. Daar blijkt in 

binnen en buitenland belangstel-

ling voor. 

Er werd verder gewerkt aan de vol-

gende 6 hoofdvragen. 

 

     Wat is jouw unieke bijdrage aan deze groep? 
     Waar ligt voor jou de uitdaging om deel te nemen aan deze groep? 
     Wat kom jij brengen en halen in de samenwerking? 
     Wat zijn jouw verwachtingen rondom de samenwerking in deze groep? 
     Wat heb jij nodig om binnen de samenwerking als een vis in het water te  
     voelen? 
     Voor wie wil je er graag zijn in de samenwerking met deze groep? 

 

Op 20 juni 2022 vond de derde bijeenkomst van de Mariagroep Samen Sterk plaats. 
 
Uitgangspunt zou moeten zijn: hoe kun jij vanuit jouw rol, die andere spelers versterken 

om zo samen tot het  beste resultaat te komen? Wij maken gebruik van het model “de 

Cirkels Why – How – What “, het waarom, hoe en wat. Ieder schrijft op wat voor haar/hem 

het WAAROM inhoudt, de volgende ronde geeltjes over het HOE, tot slot de geeltjes over 

het WAT. 

Samenvattend: In de verschillende clusters Waarom, Hoe 
en Wat, zit op vele punten een overlap van de verschil-
lende personen. Het was goed deze samen te vatten, te 
bundelen, als basis voor de volgende bijeenkomst. Waar 
liggen de kansen, hoe nu verder. De volgende bijeen-
komst moet gericht zijn op concrete uitwerking, acties, 
formuleren van het project, met stappen om e.e.a. te 
concretiseren. Van belang blijft de interne draagkracht, 
de verbondenheid, vanuit de diverse kleine groepjes tot 
een breder geheel komen, een echte werkgroep “samen 

sterk” en aandacht houden voor de verbinding met de gemeenschap in dorp/ buiten de 
kerk/ buiten het religieuze.                                                
                                                                         

 Bijlagen:  Jouw inbreng telt / Denkrichting / Verslagen 1-2-3 


