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NIEUWSFLITS 2022-1 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden belangstelling heeft getoond voor de Stichting Vrienden van de 
Gedachteniskerk Rhenen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen ? Meldt u dan af door op deze mail te antwoorden met de 
tekst ‘AFMELDING NIEUWSBRIEF’. 
 

 Stand van zaken Gedachteniskerk  

 

 

Beste vriend(in), 

Van het Parociebestuur en de locatieraad heeft de Stichting bericht ontvangen dat de R.K. Gedachteniskerk definitief 
gaat sluiten. De locatieraad heeft inmiddels haar werkzaamheden beëindigd. De Stichting heeft daarop aangeboden 
het beheer van het gebouw te continueren mits de aankoopgesprekken worden gecontinueerd en er sprake is van 
een inzet om er samen uit te komen. 
 
Afgelopen december spraken Parochiebestuur en de Stichting met elkaar over de aankoop van het kerkgebouw en 
bijbehorende processieveld. Afgesproken werd dat de Stichting begin van dit jaar met een definitief voorstel zou 
komen. Door alle coronabeperkingen lukte het pas begin maart bij elkaar te komen. Uitkomst van dit gesprek was 
dat het parochiebestuur heeft besloten de aan-/verkoop gesprekken voort te zetten. 
Wij vinden het te prematuur om inhoudelijk op deze volgende stap in te gaan, maar we zien het als een positieve 
ontwikkeling voor de stichting. Zodra het kan zullen we u hierover informeren. 
 

Petitie van start 
Tijdens de avond van het verkiezingsdebat, dat op 11 maart jl. gehouden werd in de 
Gedachteniskerk, is de Stichting een actie gestart om de bekendheid van de 
Gedachteniskerk te vergroten en aandacht te vragen voor het behoud van de kerk 
als herinneringsmonument. 
 
We horen van veel mensen dat het kerkgebouw en de functie als 
herinneringsmonument voor de gevallenen bij de slag om de Grebbeberg 
nauwelijks bekend is. De stichting wil daarom de bekendheid op lokaal, regionaal 
en landelijk niveau vergroten en zal in de komende maanden vaker het nieuws 
zoeken om deze bijzondere herdenkingsplek te promoten. 
Ook u als vriend kunt hier aan bijdragen door de petitie te ondertekenen. Dit kan 
op drie manieren: 
1. Met uw smartphone of tablet de QR-code scannen. Je wordt vanzelf naar de 
petitie geleid. 
 
2. Door deze link te volgen 
https://www.petities.com/red_de_gedachteniskerk_in_rhenen  
 

3. Door het formulier in te vullen en in de brievenbus te deponeren. De bussen 
worden binnenkort op verschillende locaties in Rhenen, Elst en Achterberg 
geplaatst. 
 

 

Oecumenische gebedsviering voor Oekraïne 
Op zondag 27 maart om 16.30 uur zal Pastoor Ten Have, gezamenlijk met de Raad van kerken in Rhenen, 
voorgaan in deze gbedsdienst. 
Na afloop is er gelegenheid samen te zijn onder genot van een kop koffie. 

 
Scan deze QR-code met uw 
smartphone om de petitie te 
ondertekenen 

MET SPOED GEZOCHT: 

Webmaster 

Wie kan en wil onze website onderhouden.  

Interesse ?  

Neem contact met ons op via 

info@gedachteniskerkrhenen.nl  
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