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De	Stichting	Maria	van	Renkum	doet	
er	 alles	 aan	 om	 ervoor	 te	 zorgen,	 dat	
ons	 kerkgebouw	 hersteld	 kan	 worden	
en	 een	 nieuwe	 verwarmingsinstallatie	
met	wat	erbij	hoort	te	plaatsen.	Daarvoor	is	maximaal	325.000	euro	nodig.	Een	
en	 ander	 is	 in	 overleg	 en	 met	 instemming	 van	 het	 kerkbestuur	 van	 de	
Parochie	 zalige	 Titus	 Brandsma	 te	 Wageningen	 gegaan.	 Ook	 de	 provincie	
Gelderland	 werd	 benaderd	 voor	 financiële	 steun.	 Via	 een	 traject	 van	 zo’n	
anderhalf	 jaar	waarin	 een	 aantal	 stappen	 doorlopen	moest	worden	 en	 er	 heel	

veel	werk	werd	verzet	was	de	eindfase	bereikt	en	zou	een	groot	bedrag	door	de	overheid	aan	ons	uitbetaald	
worden.	
Tot	 onze	 grote	 verbazing	 ging	 het	 kerkbestuur	 achter	 onze	 rug	 om	 enorm	 dwarsliggen.	 Ze	maakte	met	
ingehuurde	advocaten	eerst	bezwaar	tegen	het	besluit	van	de	gemeente	Renkum	vanwege	het	afgeven	van	
een	vergunning	door	ons	aangevraagd	om	het	herstel	mogelijk	te	maken.	De	provincie	wil	alvorens	geld	uit	
te	betalen	dit	document	vooraf	hebben.	Op	aandringen	van	de	Stichting	werd	het	bezwaar	op	het	 laatste	
moment	 door	 het	 kerkbestuur	 ingetrokken.	 Vervolgens	 heeft	 het	 kerkbestuur	met	 behulp	 van	wederom	
dure	advocaten	ervoor	gezorgd,	dat	 	de	uitbetaling	door	de	provincie	aan	de	Stichting	 in	 feite	onmogelijk	
gemaakt	wordt,	onder	meer	omdat	de	positie	van	de	Stichting	door	het	kerkbestuur	onderuit	gehaald	werd.	
Waarom?	
Het	kerkbestuur	vecht	verder	met	 inzet	van	advocaten	de	status	van	gemeentelijk	monument	aan.	 	Maar	
daarvoor	 moet	 je	 niet	 bij	 de	 provincie	 maar	 bij	 de	 gemeente	 zijn!	 Men	 wil	 van	 die	 status	 af,	 omdat	 de	
verkoopwaarde	van	het	kerkgebouw	nu	gedaald	 is.	 Zo	mogen	de	kerkbanken	niet	 verwijderd	worden	en	
kan	bij	verkoop	een	ontwikkelaar	eigenlijk	niets	met	het	kerkgebouw	doen.		
Onze	 Stichting	 was	 en	 is	 wel	 voor	 de	 monumentenstatus.	 Dat	 biedt	 meer	 zekerheid	 op	 termijn	 om	 het	
kerkgebouw	in	tact	te	laten	etc.		
Het	kerkbestuur	wil	doorgaan	met	procederen,	laat	het	werk	over	aan	peperdure	advocaten,	die	natuurlijk	
graag	willen	incasseren.	Een	uurtarief	van	400	euro	incl.	Btw	is	gebruikelijk.	Uit	rechterlijke	uitspraken	van	
de	 afgelopen	 20	 jaar	 blijkt,	 dat	 het	 aannemelijk	 is,	 dat	 het	 kerkbestuur	 de	 zaak	 niet	 alleen	 zal	 verliezen,	
maar	dat	door	tijdverlies	de	herstelkosten	veel	duurder	zullen	uitpakken.	Wie	gaat	dat	dan	betalen?	
Wij	hadden	vorig	jaar	een	nieuwe	verwarmingsinstallatie	in	november	2020	graag	willen	laten	plaatsen	en	
in	 het	 late	 voorjaar	 van	 2021	 met	 het	 herstel	 van	 het	 kerkgebouw	 willen	 beginnen.	 Financieel	 gezien	
hadden	wij	dit	zo	kunnen	regelen.	
Wij	 als	 Stichting	 zijn	 bijzonder	 teleurgesteld	 in	 de	 zeer	 ongepaste	 houding	 van	 het	 kerkbestuur	 zTB.	
Bovendien	 is	 het	 triest,	 dat	 vanuit	 de	 opbrengst	 van	 de	 collecten	 en	 actie	 Kerkbalans	 parochianen	mee	
betalen	aan	de	kosten	van	juridische	procedures	tegen	de	Stichting	Maria	van	Renkum.	In	onze	ogen	is	dat	
weggegooid	geld!	Wij	willen	de	kerk	wel	open	houden	en	hopen,	dat	mensen	de	St.	MvR	blijven	steunen.	
www.stichtingmariavanrenkum.nl		
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Reactie	op	de	uitleg	van	de	vorderingen	door	de		
“Stichting	MariavanRenkum”	na	afloop	van	de	viering	van	zondag	21	maart	j.l.				
Dat	 was	 even	 goed	 schrikken	 na	 de	 prachtige	 viering,	 voorgegaan	 door	 Pater	 Frans	 Bomers,	 in	 onze	
Mariakerk.	We	hadden	al	vaker	gehoord	van	de	negatieve	benadering	van	het	kerkbestuur	PzTB	ten	aanzien	
van	ons	streven	om	de	kerk	te	bewaren	voor	de	erediensten	en	alle	parochiële	zaken	daarom-heen.	Dat	er	



echter	zo’n	tegenwerking	zou	komen,	sloeg	in	als	een	bom.	Dit	verwacht	je	toch	niet!	En	zeker	niet	van	het	
bestuur	van	een	parochie	die	er	in	de	eerste	plaats	is	om	in	dienst	te	staan	van	de	parochianen.	Zij	zijn	er	
niet	om	de	kas	 te	spekken	voor	zichzelf	of	het	bisdom,	maar	om	de	gelovigen	een	goede	en	betrouwbare	
omgeving	te	bieden,	waarin	de	parochianen	zich	thuis	voelen.	Hier	heeft	het	de	 laatste	 jaren	heel	erg	aan	
ontbroken.	 Er	 is	 nauwelijks	 onderhoud	 gepleegd,	we	 hebben	de	 hele	winter	 in	 een	steenkoude	 kerk	 de	
vieringen	 gehouden.	 En	 toch	 zat	 de	 kerk,	 ondanks	 de	 corona	 en	 de	 kou,	 elke	 viering	 weer	 vol	 met	 het	
toegestane	aantal	parochianen	en	zijn	de	vieringen	keurig	verzorgd	door	kosters,	misdienaars,	koorleden,	
parochiële	voorgangers	en	ieder	die	voor	schoonmaak,	poetsbeurten	en	bloemverzorging	zich	inzetten.	En	
de	klusgroep	van	zes	handige	mannen	heeft	gebouw	en	park	heel	netjes	verzorgd.	Dat	het	park	er	nog	zo	
netjes	na	alle	hete	zomers	bij	ligt	is	te	danken	aan	deze	groep,	verzorgers	en	sjouwers.	Er	is	heel	wat	water	
aangedragen,	anders	zou	het	park	al	op	apegapen	hebben	gelegen.	Een	vraag	onzerzijds	om	een	pomp	te	
slaan	is	door	het	bestuur	afgewezen.	Misschien	willen	ze	zelf	eens	alle	struiken	en	planten	in	het	Mariapark	
een	zomer	lang	water	geven?!	
De	Stichting	heeft	in	de	herfst	al	aangeboden	om	een	nieuwe	verwarming	in	de	kerk	op	hun	kosten	te	laten	
plaatsen,	maar	daar	werd	tot	nu	toe	geen	toestemming	voor	gegeven.	
Ik	vraag	mij	nu	echt	af,	waarom	wij	nog	onze	bijdragen	voor	Kerkbalans	aan	het	bestuur	zouden	moeten	
geven.	Toch	niet	om	dure	advocaten	in	te	huren??	Dan	graven	wij	ons	eigen	graf	en	dat	zal	toch	zeker	niet	de	
bedoeling	zijn	van	de	parochie-gemeenschap.		
Hans	Gelderman	

	

	

	

Bericht	van	het	Seniorenpastoraat		
Beste	mensen,	over	een	week	is	het	Pasen.	Eerst	Palmzondag	en	de	Goede	week	,	met	Witte	Donderdag	en	
Goede	Vrijdag	 .	Vorig	 jaar	zaten	we	met	Pasen	aan	het	begin	van	de	Lock	down.	Er	waren	geen	vieringen	
waar	wij	naar	toe	konden	gaan.	Nu	kan	dat	gelukkig	weer	wel.	Al	is	het	met	een	beperkt	aantal	mensen.		
Veel	van	onze	senioren	hebben	al	een	eerste	prik	gekregen,	sommigen	ook	al	de	tweede.	Dat	geeft	hoop	en	
vertrouwen,	dat	er	over	een	tijd	weer	meer	mogelijk	is.		Nog	even	volhouden	en	voorzichtig	blijven.		
Met	Pasen	vieren	we	de	verrijzenis	de	opstanding	van	Jezus.		
Het	gedicht	Opstaan	laat	zien,	dat	we	iedere	dag	Pasen,	“Opstaan”	kunnen	vieren	en	doen.	In	die	geest	voor	
u	allen	een		Zalig,	Hoopvol	Pasen.		

	
Opstaan	
Opstaan	uit	de	donkere	aarde.	
Weer	de	weg	vinden	
naar	jezelf	en	de	ander:	
Dat	is	verrijzenis	
		
Opstaan	uit	een	isolement.	
Dagen,	jaren	van	rouw	
en	weer	licht	kunnen	verdragen:	
Dat	is	verrijzenis	
		
Opstaan	uit	fysiek	lijden.	
Weer	kracht	in	je	voelen	
om	vol	hoop	verder	te	gaan:	
Dat	is	verrijzenis	
	
	


