Fietstocht Religieus Erfgoed Gemeente Renkum.
Afstand 27 km.
Waar komt u langs. (En in de kerken die open zijn ben u van harte welkom)
Renkum
I. Gereformeerde kerk Renkum/Heelsum, Protestantse gemeente
Utrechtseweg 93.
Zaalkerk met fronttoren in licht expressionistische vormen. Typerend werk in het oeuvre van
Egbert Reitsma (1892-1976). Oorspronkelijke liturgische inrichting beïnvloed door de
opvattingen van de voorman van de gereformeerden, dr. Abraham Kuyper (1837-1920).
Interieur thans gemoderniseerd.
www.sprenglevend.nl
II. Rijnkapel van de Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum
Utrechtseweg 119. De kapel is in 1932 gebouwd onder architectuur van de heer G. Feenstra
(1890-1985). De gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door glazenier J.H.E. Schilling.
www.vrijzinnigrenkum.nl
III. R.K. kerk Onze Lieve Vrouw ter Hemelopneming
Dorpsstraat 1.
De parochie werd in 1875 zelfstandig van Wageningen en kreeg een eigen pastoor: W.H. van
Leeuwenberg. Omdat de bestaande kerk te klein werd, werd tussen 1922 en 1923 de huidige
parochiekerk gebouwd naar een ontwerp van de Roermondse architect Cuypers. Op 11
september 1923 consacreerde de aartsbisschop van Utrecht, Van de Wetering de kerk. Achter
en om de kerk werd in 1925 een processiepark aangelegd, dat in 1938 verrijkt werd met een
kapel en in 1953 werd vernieuwd (vaste zitplaatsen, podium voor de kapel). Nadat de
processies in 1966 stopten is het park in verval geraakt. Rond de kerk is in 2012 een
Rozenkranspark, Rosarium Mariae, hersteld en geopend. Het park is tevens meditatiepark.
www.mariavanrenkum.nl
IV. Hervormde kerk Renkum, Protestantse gemeente
Kerkstraat 7. In 1950 in gebruik genomen ter vervanging van de in 1944 vernielde voorganger.
Architect H. Roodenburg.
www.hervormdrenkum.nl

Heelsum
V. R.K. kerk Sint Joseph
Kamperdijklaan 2. In 1961 in gebruik genomen. Architect A.H.J.M. Vermeulen,

VI. Hervormde kerk Heelsum-Kievitsdel, Protestantse gemeente
Koninginnelaan 24. Gebouwd tussen 1517 en 1520 door de Heren van Doorwerth als
kasteelkerk.
www.pkn-heelsum.nl

Wolfheze
VII. Pro Persona Opstandingskerk
Wolfheze 2. In 1887 in gebruik genomen.
VIII. Open Hof kerk, Protestantse gemeente
Lawijckerhof 6. In 1925 in gebruik genomen.
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

IX. Kapelheuvel Oud Wolfheze op de Wolfhezerheide.
In de 11de eeuw stond op de heuvel die tussen de weg en de snelweg ligt een kapel van
ongeveer 21 bij 8 meter. De tufsteen fundamenten die in de grond zijn gevonden zijn
kenmerkend voor de Middeleeuwen. Lange tijd was deze kapel de enige voor de wijde
omgeving, zoals voor de inwoners uit Doorwerth en Heelsum. De kapelheuvel was het
centrum van kerspel Wolfheze.
Kerspel is een oud woord voor 'parochie' of kerkgemeenschap. Kerspel Wolfheze maakte deel
uit van bisdom Utrecht. Op een kaart uit 1553 staat de kapel afgebeeld, met ernaast 1 boerderij
en in de wijdere omgeving nog enkele boerderijen.

Oosterbeek
X. De voormalige Goede Herder kerk nu in gebruik bij Uitvaartverzorging Mijnhart
Utrechtseweg 220.
De Goede Herderkerk, in gebruik genomen in 1953, architect F.A.Eschauzier, is in 2008
verkocht. Zondag 22 juni 2008 is er de laatste dienst gehouden.
XI. R.K. kerk Sint Bernulphus
Utrechtseweg 129. In 1885 in gebruik genomen. Architect A. Tepe.
www.bernulphus.nl
XII. Remonstrantse gemeente Oosterbeek
Wilhelminastraat 10
De in Oosterbeek woonachtige Remonstranten kerkten tot het najaar van 1878 in Arnhem.
Vanaf 27 oktober van dit jaar kregen ze de mogelijkheid om diensten te houden in de
Concertzaal in Oosterbeek-Laag. In 1906 werd aan de bouwkundige J. van Burk de opdracht
voor het ontwerp van een kerkgebouw gegeven. Op 26 september 1906 werd de eerste steen
gelegd en nauwelijks een jaar later, op mei 1907, kon de kerk waarvan de bouwkosten
f 15.000 bedroegen worden ingewijd. In 1909 werd een orgel aangeschaft, gemaakt door
Maarschalkerweerd & Zoon (Utrecht).
www.remonstranten.org/oosterbeek
XIII. Vredebergkerk, Protestantse gemeente. Tot 2009 Gereformeerde kerk.
van Toulon van der Koogweg 3
Oorspronkelijk gereformeerde kerk. Binnen de Protestantse gemeente is besloten dat deze kerk
(1950, W.Verschoor) de Protestantse kerk zal worden. Maar voordat het zover was moest er
eerst flink verbouwd en aangepast worden. Op 7 februari 2008 is begonnen met de renovatie
van de kerkzaal en de uitbreiding met twee zalen en een kerkelijk bureau.
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
XIV. Oude kerk, Protestantse gemeente.
Benedendorpsweg 134
Er is alle reden om aan te nemen dat de Nederlands Hervormde Kerk, aan de
Benedendorpsweg in Oosterbeek, één der oudste kerken is die ons land kent. Het staat vast dat
al omstreeks het jaar 1000 op deze plaats een stenen kerk stond. Onder de tegenwoordige kerk
heeft men fundamenten aangetroffen die daar op wijzen.
Het is zelfs mogelijk, dat al in de eerste helft van de 9e eeuw Oosterbeek een kerk bezat,
misschien een houten gebouwtje, al tonen de in 1946 gevonden sporen van palen dit niet echt
aan. De kerk werd tijdens WO II zwaar beschadigd bij de Slag om Arnhem.
Deze voor Nederland unieke kerk is tijdens de restauratie teruggebracht naar de situatie zoals
die geweest moet zijn na de bouw van het romaanse koor in de 12e eeuw.
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Heveadorp
XV. voormalig gebouw "De Zaaier"
Aan het eind van de Middenlaan, rechts op de hoek, nu een woonhuis, van oorsprong een café,
in 1937 voor Hfl. 4.100,= gekocht door "Vereeniging tot behartiging van Nederlandsche
Hervormde Belangen Heveadorp" en tot na de oorlog o.a. in gebruik voor de zondagse
eredienst.

Doorwerth
XVI. R.K. kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes
van der Molenplein 1
Nieuw opgerichte R.K. parochie en kerk in Doorwerth uit de jaren 1930. In gebruik genomen
in 1933, architect J. Wilke. Eénvoudige zaalkerk met dakruiter in licht expressionistische
vormen. Kruiswegstaties uit ca. 1937 door Willem Wiegmans (1892-1942). Interieur
gemoderniseerd bij de liturgische vernieuwingen in de jaren 1960.
www.olvlourdes.nl
XVII. Ontmoetingskerk, Protestantse gemeente
Bentincklaan 7. In 1969 in gebruik genomen.
www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl
XVIII. De voormalige Gereformeerde kerk
W.A. Scholtenlaan 25. Als zodanig in 1934 in gebruik genomen tot maart 1995.
Architect H. van Heusden.
Nu Kookstudio.
XIX. De Kapelleboom bij de vijfsprong aan het eind van de Spechtlaan.
In de hoek bij het fietspad staat een oude linde "De Kapelleboom" met vele twijgen
(waterloten) onderaan de stam.
In de Middeleeuwen kreeg de Heer van Doorwerth ook invloed in kerkelijke zaken. Omstreeks
1425 bouwde hij hier een 'kapel', zo bleek uit opgravingen in 1922/23. De plaats van deze
kapel lag voor die tijd zeer centraal tussen de gehuchten in de omgeving. Doorwerth, Heelsum,
Heteren en Wolfheze. Deze oude lindeboom, die destijds de kapel beschaduwde heeft daarom
de naam "Kapelleboom". Of deze boom inderdaad zo oud is, is niet duidelijk. Ook nu groeit er
binnenin een nieuwe boom.
Net achter het informatiebord liggen enkele grafheuvels uit de bronstijd op de rand van de
stuwwal.

