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Maria van Renkum
ca 1350

De gastvrije kerk Maria van Renkum

heet u welkom op uw bedevaart

Maria van Renkum
(Beeld van voor 1380)
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Het publiek heeft de 
bedevaartkerk van 
Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming in Renkum 
in 2020 uitverkoren als de 
meest gastvrije kerk van 
Oost-Nederland.  
 

Ook in 2021 bent u er van harte welkom. Het beeld van Maria van 
Renkum, dat al bestond in het jaar 1380, nodigt u uit voor een bezoek of 
bedevaart. De gastvrije kerk, deel van de parochie zalige Titus 
Brandsma, organiseert dit jaar vijf bedevaarten. Ook een 
groepsontvangst is mogelijk, waarbij het gehele programma voor u 
geregeld wordt. 
We leven in een tijd van beperkingen. Iedereen hoopt op een hervatting 
van het ‘gewone leven’. U bent trouwens elke dag van 9.00-16.00 uur 
welkom in de kerk bij Maria van Renkum en in het Mariapark ernaast. 
 
Waarom is Maria van Renkum zo bijzonder? 
In het jaar 1380 wordt voor het eerst melding gemaakt van het beeld van 
Maria van Renkum. Het staat op dat moment in een kapel, waar omheen 
wat later het klooster ‘Onze Lieve Vrouwe’ verrijst. De herkomst van het 
63 cm. hoge, eikenhouten beeld is onbekend.  
Van het begin af aan trekt het miraculeuze beeld tal van pelgrims, die tot 
Maria komen bidden en toevlucht bij haar zoeken. Maria van Gelre, 
echtgenote van de hertog van Gelre en nicht van de Franse koning, is begin 
15e eeuw de eerste bij naam bekende pelgrim in Renkum.!!
Bij de Reformatie is het beeld elders in 
veiligheid gebracht. 3½ eeuw later, in 1928,  
keert het terug in de nieuw gebouwde 
katholieke kerk in Renkum. Sindsdien neemt 
het beeld van Maria van Renkum hier een 
ereplaats in. Zo is Renkum weer als vanouds 
bedevaartoord. Het beeld prijkt op de lijst van 
nationaal erfgoed. Daarnaast zijn ook de 
neogotische kerk (van de hand van architect 
Joseph Cuypers) en het Mariapark het 
aanzien waard. 20 Iconen in het park 
verbeelden Jezus’ en Maria’s leven (hiernaast 
de icoon van Maria ten Hemelopneming). 
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Jaarprogramma 2021 
 
Een kerk vol bloesem 
Als eerste staat de Bloesembedevaart op het programma, zondag 
18 april om 15.00 uur. Vooral ouders, schoolgaande kinderen en speciaal 
eerste communicanten zijn welkom. Er is een korte viering, gevolgd door 
een processie in het Mariapark.  
Kerkgangers nemen een bloesemtak mee en leggen die aan het eind neer bij 
Maria van Renkum. 
 
Voor de 64e keer 
De Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren vindt plaats op 
dinsdag 18 mei om 10.30 uur. Vanaf 1956 is deze jaarlijkse bedevaart vrijwel 
ononderbroken gehouden, in 2021 gebeurt dit al voor de 64e keer. Zieken 
zijn vanaf het begin af aan genodigd geweest, de laatste jaren ook senioren. 
Een grote groep leden van De Zonnebloem uit Zevenaar is 18 mei te gast. 
In de kerk worden voorzieningen getroffen zodat eenieder de viering goed 

kan volgen. 
Pastoor Henri ten Have 
en pater Frans Bomers 
celebreren ’s ochtends de 
eucharistie en  
’s middags het plechtig 
lof. Aan het begin van de 
middag is er de 
mogelijkheid om 
persoonlijk met een 
priester te spreken. 
Vervolgens brengen 
kinderen een 

bloemenhulde. Koffie/thee en een lunch worden aangeboden. Geef u a.u.b. 
tijdig op. Zie de achterpagina. 
 
Eerste Sacrament 
Kinderen uit Renkum-Heelsum ontvangen zondag 6 juni hun Eerste Heilige 
Communie. Toepasselijk, want deze dag is Sacramentsdag, die vanaf 11.00 
uur wordt gevierd in de eucharistie en de processie met het Heilig Sacrament 
in het Mariapark. Pastoor Henri ten Have gaat voor.  
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Bisschop Woorts bij feest Maria ten Hemelopneming  
Bisschop Herman Woorts, voorzitter van de diocesane werkgroep 
bedevaarten, celebreert zondag 15 augustus om 11.00 uur het Hoogfeest 

van Onze Lieve Vrouw 
ten Hemelopneming. 
In de gelijknamige kerk 
van Renkum gaat hij 
tezamen met pastoor 
Henri ten Have voor in 
de eucharistieviering. 
Het beeld van Maria 
van Renkum wordt in 
processie door het 
Mariapark gedragen. 

 
Vrouwe van Gelderland 
Maria van Renkum is Moeder van Toevlucht en Vrouwe van 
Gelderland. In de Mariamaand, op zondag 17 oktober, zijn de parochies 
in Gelderland uitgenodigd bij de Gelderse Bedevaart. Deze vangt om 
14.00 uur aan met een bloemenprocessie en het rozenkransgebed, 
waarna om 14.30 uur de eucharistieviering begint. Na een kort lof wordt 
het programma om ongeveer 16.00 uur afgesloten. 
 
Bedevaart op aanvraag 
U kunt ook als parochie, vereniging of groep een bedevaart aanvragen. 
Het bedevaartoord Maria van Renkum regelt dan in overleg met u het 
programma en de faciliteiten. Neemt u daarvoor contact op met de 
coördinator bedevaarten Leny Lotgerink, tel. 06-53160195, 
l.lotgerink@outlook.com. 

Bisschop Ted Hoogenboom ging in 2020 voor in de viering van Maria ten Hemelopneming. 
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Informatie 
Aanmelden voor een bedevaart kan bij Leny Lotgerink of mail naar 
secretariaat@mariavanrenkum.nl. 
Voor de zieken- en senioren-bedevaart (18 mei) graag opgave van aantal 
personen, behoefte aan ligstoel/stoel met leuning of plaats voor rolstoel, 
deelname aan de hele dag (10.30-16.00 uur) incl. lunch, of alleen de 
ochtend (- 12.15 uur) of middag (14.00 uur), incl. koffie/thee/lekkers. 
Kijk ook op www.mariavanrenkum.nl. 
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