
      

 

Nieuwe droom 

Nu de Gedachteniskerk binnenkort niet langer 

als kerkgebouw dienst zal doen, moet er een 

nieuwe bestemming gevonden worden. Het gaat 

ons niet alleen om behoud van het gebouw, 

maar juist ook om datgene waar het gebouw 

voor bedoeld is: een bijzondere plek van 

samenkomst die mensen inspireert en een vaste 

plek biedt om te herdenken, elkaar te 

ontmoeten en om mensen te verbinden, in 

tijden van vallen en van opstaan. Er is veel wat 

mensen kan inspireren en verbinden: gedeelde 

geschiedenis, bijzondere verhalen, architectuur, 

kunst, beelden, klanken, dans, toneel, het 

gesproken woord, een praatje, een spelletje, een 

drankje en een hapje. De bedoeling is om dat 

alles mogelijk te maken in de toekomstige 

Gedachteniskerk.  

Geachte lezer, 
Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van de 
Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk.      Wij 
hopen dat er nog vele zullen volgen, want dat zou 
betekenen dat wij succesvol zijn met ons initiatief 
om de Gedachteniskerk te behouden als een 
plaats van verbinding en samenkomst voor 
iedereen. Of het nu is om te herdenken, te 
genieten van architectuur, kunst en cultuur, als 
plek van bijeenkomst voor verschillende 
verenigingen en andere groepen in Rhenen en 
daarbuiten, of voor welk ander doel dan ook, als 
het maar verbindt. Want ja, dat moet de 
Gedachteniskerk worden: een symbool én een 
plek van verbinding. 

    
 
Voor het zover is, zal er nog veel Rijnwater langs 
de Gedachteniskerk stromen.  
In deze eerste nieuwsbrief vertellen wij u meer 
over onze gedachten, dromen en plannen, over 
wat we voor ogen hebben, wat we zoal gedaan en 
bereikt hebben in het afgelopen half jaar, en wat 
er nog in het verschiet ligt.  
 
Wij waren erg blij met de meer dan honderd 
steunbetuigingen die wij binnen korte tijd 
mochten ontvangen, en met de meer dan dertig 
mensen die zich aanmeldden als Vriend van de 
Gedachteniskerk. We hopen dat het er nog veel 
meer worden. Wij zijn blij met het enthousiasme 
waarmee onze plannen ontvangen worden en de 
extra handen en schouders die eronder gezet 
worden. Wij kunnen dit niet alleen, en hopen in 
de toekomst ook op uw steun en hulp te kunnen 
rekenen – in welke vorm dan ook - om ons 
gezamenlijk doel te bereiken!  
 
Monique van de Vijver, Voorzitter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Blij met steun! 

Wij zijn blij met de positieve houding en de steun 

van de Gemeente Rhenen, het Parochiebestuur, 

de RK geloofsgemeenschap van Rhenen e.o., het 

Stadsmuseum, het Cultuurplatform, de 

Historische Vereniging en Oudheidkamer 

Rhenen, het Cuneragilde, Stichting Slag om de 

Grebbeberg, Stichting de Greb, de Stichting 

Voormalig Gast en Weeshuis, de vele mensen die 

zich voor of achter de schermen voor ons 

inzetten, en de vele mensen – jong en oud - die  

hun steun betuigd hebben via onze website of 

die zich aan hebben gemeld als Vriend. We gaan 

jullie nog heel hard nodig hebben om de 

Gedachteniskerk te behouden voor ons allen en 

om samen de plannen tot een succes te maken.  

Wordt Vriend! 

Vrienden hebben iets voor elkaar over. Meldt u 

ook aan als Vriend van de Gedachteniskerk. Dan 

weten we dat we bij u aan kunnen kloppen voor  

hulp, en straks proberen we u daar ook iets 

terug te geven! Aanmelden kan via de website, 

per email of een briefje in de bus van de kerk. 

  



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Visie Rhenen 2035 – gebruik 
uw stem! 
Deze folder ook in de bus 
gehad? Gebruik hem om de 
Gemeente te laten weten dat 
de Gedachteniskerk behouden 
moet blijven! Of stuur een 
filmpje in met deze boodschap 
naar Rhenen2035@rhenen.nl. 

Een GEDACHTE en een ONTWERP 
Dat was de titel van een publicatie over het 
winnend ontwerp van de Gedachteniskerk van 
architect Jules Kirch. De opgave was: ‘met 
architectonische middelen GESTALTE geven aan 
een GEDACHTE’.  
Nu, een kleine 70 jaar verder, staan wij voor de 
uitdaging om opnieuw gestalte te geven aan de 
oorspronkelijke gedachte achter dit bijzondere 
monument: een gebouw, op een bijzondere plek, 
dat het motto ‘Vallen en opstaan’ moet uitbeelden 
en inspireren door de generaties heen.  
 
Realistisch 

We kregen eerst 6 weken, en toen een half tot een  

jaar de tijd om onze plannen verder uit te werken. 

We zijn in gesprek gegaan met verschillende 

partijen in Rhenen om te praten over ons idee en 

de verdere invulling van de beoogde pijlers en de 

beoogde commerciële exploitatie, nodig voor de 

financiële haalbaarheid van het geheel. Hiervoor 

hebben we de hulp ingeschakeld van adviesbureau 

Hylkema Erfgoed. Dit bureau is ook betrokken 

geweest bij de herbestemming van het Oude 

Raadhuis, het huidige stadsmuseum en VVV-

kantoor. Hen hebben we gevraagd ons te helpen 

met het maken van een herbestemmingsplan, een 

exploitatieplan en een investeringsplan. Om de 

kosten van hun inzet te dekken was al in 

november, met formele instemming van het 

parochiebestuur, subsidie aangevraagd bij een 

speciaal fonds voor herbestemming van cultureel 

erfgoed van de Rijks-overheid. Begin maart kregen 

wij het goede nieuws dat de aanvraag is 

goedgekeurd! Om de eigen bijdrage te financieren 

vroegen en kregen we een subsidie van de 

Stichting Voormalig Gast en Weesthuis. Inmiddels 

is iedereen hard aan het werk. Het rapport van 

Hylkema zal medio augustus klaar zijn en moet ons 

in staat stellen te beoordelen hoe realistisch en 

haalbaar onze plannen zijn. Op dat moment 

hakken we definitief de knoop door en hopen dan 

in september onze concrete plannen te kunnen 

presenteren.  

Steun van het Parochiebestuur 

Wij zijn blij met de positieve en welwillende 

ons initiatief. 

Onzekere tijden voor de geloofsgemeenschap 

We merken veel onzekerheid onder de leden 

van de RK geloofsgemeenschap St. Cunera, die 

door de aanstaande verkoop van de 

Gedachteniskerk hun bijzondere thuis kwijt 

dreigen te raken. Het Parochiebestuur heeft 

benadrukt dat er in de nieuwe opzet er een 

plek moet blijven voor de leden van de 

geloofsgemeenschap. Dat was van meet af aan 

de insteek en past naadloos in de doelstelling 

van de Stichting. Aan de precieze invulling zal 

de geloofsgemeenschap vorm en inhoud 

moeten geven. De Stichting zal in de nieuwe 

opzet als gastheer fungeren. We hopen dat we 

tegen die tijd ook nog op de steun en inzet van 

leden en vrijwilligers van deze gemeenschap 

kunnen rekenen om de Gedachteniskerk in 

stand te houden. Hierover zijn we in overleg 

met de locatieraad en het parochiebestuur.  

Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk 

U kunt ons vinden via onze website 
www.gedachteniskerkrhenen.nl en op 
Facebook. 

Via het contactformulier op de website kunt u 
uw idee of suggestie aan ons kwijt, of u 
aanmelden als Vriend.  

Rechtstreeks per email kan natuurlijk ook: 
info@gedachteniskerkrhenen.nl  

Of gewoon per post naar de Herenstraat 82, 
3911 JG in Rhenen. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt deze zomer. 
 
De Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk is 
per 1 april 2021 formeel opgericht en 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

http://www.gedachteniskerkrhenen.nl/
mailto:info@gedachteniskerkrhenen.nl

