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Bloemen 
De bloemen uit deze dienst gaan als groet van ons allen naar:  Alexandra en Hans 
Bouman. Kaart bij bloemengroet van de gemeente, voor en na de dienst, te tekenen in de 
hal op de leestafel.  
 
1ste collecte – Diaconaal werk. 2de collecte – Plaatselijk Kerkenwerk 
 

Oproep koffie en thee schenken 
Drinkt u ook graag koffie of thee na de dienst?  
De koffiegroep die dat mogelijk maakt is een stuk kleiner geworden in de 
afgelopen 2 jaar.  Daarom zijn we op zoek naar een paar mensen die 
onze groep willen komen versterken. Bij voldoende mensen komt het er 
op neer dat u per 3 maanden twee keer aan de beurt bent.  
Lijkt het u iets om koffie en thee te schenken, neem dan contact op met 
Annemiek van Otterlo (tel. 415024) of Jannie Vreugdenhil (tel. 450351).  
 
 
Stiltekring voor slachtoffers van Oekraïne 
Komende zondag wordt voor de 2e keer de Stiltekring gehouden voor de 
slachtoffers van Oekraïne. 
Deze Stiltekring zal plaatsvinden op het Stationsplein vanaf 14.00u, op 
het plein naast de bushalte. 
Iedereen is daarbij van harte welkom. De kring wordt georganiseerd door 
de Ambassade van Vrede afd. Dieren/ Ellecom.  

      Vriendelijke Groet, Gerda Schotanus 
 
Stand van zaken Oekraïne/Wroclaw 
In de afgelopen weken is er door ons als gemeente geld ingezameld, speciaal voor onze partnergemeente 
in Wroclaw. Van hen ontvingen we een roep om hulp nadat zij werden overspoeld door vluchtelingen uit 
Oekraïne. Twee weken geleden heeft u in een brief van onze partnergemeente kunnen lezen welk 
geweldig werk verzet wordt door hen in Wroclaw.   
Als Breed Moderamen van de kerkenraad buigen we ons continu over de vraag hoe we onze 
partnergemeente en alle vluchtelingen uit de Oekraïne het beste kunnen helpen.  In algemene zin is het 
advies (bijvoorbeeld van Inlia, zie website https://www.inlia.nl/nl/nieuws/722/vluchteling-in-huis-een-
handreiking...) om niet  als kerk of als inwoner zelf de opvang te regelen maar de opvang te laten lopen 
via de landelijke instanties. Immers, die hebben de expertise, het overzicht, de professionele hulp (zowel 
fysiek als psychische), er wordt nagedacht over waar de kinderen naar school kunnen en zo meer.   
Het is in onze ogen belangrijk om hiernaast ons ook lokaal in te zetten voor vluchtelingen die vanuit 
landelijke opvangcentra ondergebracht worden in onze gemeente. En om bovendien als kerken in de 
gemeente Rheden dat in gezamenlijkheid te doen. De diaconie heeft samen met de diaconieën van onze 
omliggende kerken, via DIANA, contact gezocht met de gemeente Rheden en hulp aangeboden. Dit geldt 
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ook voor de werkgroep die door onze kerk is ingesteld om te onderzoeken op welke manieren we 
praktische hulp kunnen bieden en gezinnen die vluchtelingen opvangen kunnen ondersteunen. Inmiddels 
zijn er al dertig gezinnen gehuisvest in de gemeente Rheden, veelal bij particulieren. Daarnaast is net 
bekend geworden dat de gemeente in twee leegstaande woningen in Velp twintig vluchtelingen op gaan 
vangen. 
Aan onze partnergemeente in Wroclaw hebben we uitgebreid toegelicht hoe vluchtelingen, die door willen 
reizen naar Nederland, naar ons land  kunnen komen via de routes die door vluchtelingenwerk wordt 
aangeboden. Daarnaast is er besloten om met elkaar financiële ondersteuning te bieden aan Wroclaw en 
we hebben daarvoor het fantastische bedrag van maar liefst € 4.235,-   bij elkaar gekregen. Inmiddels is 
dat geld door onze penningmeester overgemaakt naar de kerk in Wroclaw. Daar komt nog het geld van de 
sponsorloop van de kinderen bij! (zie verderop). 
Vanuit Wroclaw kregen we onderstaande dankbetuiging:  
Thank you so much for the information. We are very grateful for your 
involvement, help and support. We are determined to donate every zloty 
and every euro directly to helping refugees from Ukraine.  
 
On behalf of our parish and all the Ukrainians we help, I would like to 
say "Thank you very much" to the whole Protestant Congregation in 
Dieren. We are deeply touched by the participation in the fundraiser for 
the children and so many members of your community. We thank you from 
our hearts for your generosity and trust. 
 
Best regards, 
 
Marcin Orawski 
Pastor of evangelical parish 
of Divine Providence in Wroclaw 
 
Graag nog even weer de aandacht ook voor de sponsorloop en koekjesbakkenactie van de kinderen. Zij 
hebben daarmee liefst ruim € 1000,- bij elkaar gebakken en gelopen.  Heel goed gedaan! Wilt u zien hoe 
fanatiek er gelopen is kijk dan even op de website, daar staat een mooie foto impressie van de kinderen. 
Hartelijk dank voor ieders bijdrage aan deze geweldige opbrengst. 
Namens het Breed Moderamen, Bert en Edith de Lange,  voorzitters. 

 


