De gastvrije kerk Maria van Renkum
heet u welkom op uw bedevaart
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U bent in 2022 weer welkom
als bedevaartganger bij
Maria van Renkum: in de
kerk van OL Vrouw ten
Hemelopneming, door het
publiek uitverkoren als meest
gastvrije kerk van OostNederland.
Beeld uit de film ’Mariakerk Renkum: een pelgrimstocht waard’.
De film is gemaakt bij de uitverkiezing van de meest gastvrije kerk 2020.

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 in 2022 vijf bedevaarten.
Wilt u liever met een groep komen op een andere datum, dan kan dat
ook. Het bedevaartsoord Maria van Renkum regelt het gehele
programma in overleg met u.
De kerk van Maria van Renkum, aan de Dorpsstraat 1, en het ernaast
gelegen Mariapark zijn elke dag van 9.00-16.00 uur geopend. U vindt er
de rust voor uw gebed en meditatie.

Waarom is Maria van Renkum zo bijzonder?

Het beeld van Maria van Renkum wordt voor het eerst genoemd in het jaar
1380. Het staat in een kapel, waar omheen later het klooster ‘Sancta Maria’
verrijst. De herkomst van het 63 cm. hoge, eikenhouten beeld is onbekend.
Het miraculeuze beeld trekt tal van pelgrims, die bij Maria komen bidden.
De eerste bij naam bekende pelgrim, begin 15e eeuw, is Maria van Gelre,
nicht van de Franse koning en getrouwd met de hertog van Gelre.
Bij de Reformatie wordt het beeld elders in
veiligheid gebracht. 3½ eeuw later, in 1928,
keert het terug in de nieuw gebouwde
katholieke kerk in Renkum. Sindsdien neemt
Maria van Renkum hier een ereplaats in. Zo is
Renkum weer als vanouds bedevaartsoord.
Het beeld is nationaal erfgoed. De neogotische
kerk is van de hand van architect Joseph
Cuypers. Het Mariapark naast de kerk biedt
plaats aan 20 iconen die de mysteries in het
leven van Jezus en Maria verbeelden.
Foto: de icoon van Maria ten Hemelopneming..

Jaarprogramma 2022
Zondag 24 april: Bloesembedevaart
Als eerste staat de Bloesembedevaart op het programma: zondag 24 april om
15.00 uur. Vooral ouders, schoolgaande kinderen en speciaal eerste
communicanten zijn van harte welkom.
Kerkgangers nemen een bloesemtak mee voor de korte viering in de kerk en
de aansluitende processie in het Mariapark, en leggen de bloesemtak aan het
eind neer bij Maria van Renkum. Na afloop: ontmoeting met koffie, thee,
frisdrank en iets lekkers. Voor kinderen is er een leuke quiz met prijsjes.

Dinsdag 31 mei: Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren

Sinds 1956 is deze jaarlijkse bedevaart vrijwel ononderbroken gehouden.
Iedereen is welkom, zieken en senioren in het bijzonder.
De ontvangst is om 10.30 uur. Het programma begint met een
eucharistieviering. Daarna is er een lunch, gevolgd door de gelegenheid om
persoonlijk met een pastor te spreken.
Kinderen bieden
bloemen aan bij de
Mariahulde. Het plechtig
lof sluit de bedevaart af.
Einde om ongeveer 16.00
uur. Voor deze bedevaart
zijn er extra voorzieningen
voor zieken en senioren.
Vult u a.u.b. het formulier
Opgave voor een bedevaart
bij Maria van Renkum in.
Foto: Ontvangst van zieken en senioren

Zondag 19 juni: Sacramentsdag

Op Sacramentsdag, zondag 19 juni, eren wij Jezus in de eucharistie: in de
gedaante van brood, de hostie, is Hij altijd onder ons. Na de
eucharistieviering, die om 11.00 uur begint, wordt het Heilig Sacrament in
processie door het Mariapark gedragen. Na afloop is er gezellig samenzijn
met koffie, thee, frisdrank en iets lekkers.
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Maandag 15 augustus: Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Het Hoogfeest van Onze
Lieve Vrouw ten
Hemelopneming vieren we
maandag 15 augustus om
19.00 uur in de eucharistie.
Het beeld van Maria van
Renkum wordt in een
processie-met-kaarsen door
het Mariapark gedragen.
Daarna is er een
ontmoeting met elkaar
onder het genot van een
drankje en hapje.
Foto: Het feest van OL Vrouw ten Hemelopneming in 2021: Bisschop Herman Woorts bij de processie
in het Mariapark met het beeld van Maria van Renkum.

Zondag 23 oktober: Gelderse Bedevaart

Maria wordt in Renkum vereerd als Vrouwe van Gelderland en Moeder
van Toevlucht. In de Mariamaand, op zondag 23 oktober, zijn gelovigen
in Gelderland uitgenodigd bij de Gelderse Bedevaart. Gelovigen van
elders zijn natuurlijk even welkom. De bedevaart begint om 14.00 uur
met een bloemenhulde en het rozenkransgebed. Daarna is de
eucharistieviering. Een kort lof besluit het programma. Na 16.00 uur
staat koffie/thee met een versnapering gereed.

Informatie en aanmelding

Op www.mariavanrenkum.nl en op www.titusb.nl vindt u nadere
informatie en de mogelijkheid om u aan te melden.
Dat kunt u doen voor één of meer van de vijf genoemde bedevaarten.
Vult u de Opgave voor een bedevaart bij Maria van Renkum in. Meldt u of u
bijvoorbeeld een stoel met leuning of een plaats voor een rolstoel nodig
heeft.
U kunt ook een aparte ontvangst van uw groep, bijvoorbeeld uw
parochie of vereniging, aanvragen.
Doet u dat via Aanvraag voor een groepsbedevaart bij Maria van Renkum.
Namens de parochie zalige Titus Brandsma regelt het bedevaartsoord
Maria van Renkum dan in overleg met u het programma van uw
groepsbedevaart en de faciliteiten. U kunt ook contact opnemen met
Leny Lotgerink, tel. 06-53 16 01 95, l.lotgerink@outlook.com.

