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VERSLAG INFORMATIEAVOND VOORGENOMEN SLUITING GELDERMALSEN 

Datum:9 februari 2022 

Tijd: 20:00 – 21:45 uur 

Locatie: Ons Eigen Gebouw te Buurmalsen en via Teams 

Aanwezig: voltallig parochiebestuur, 3 leden van het pastoraal team, 22 parochianen resp. leden locatieraad 

(waarvan 7 online) 

INLEIDING BIJEENKOMST 

De vicevoorzitter van het parochiebestuur heet iedereen welkom. Hij geeft daarna het woord aan de pastoor, 

die de opening verzorgt. Na de opening neemt de vicevoorzitter het woord. De vicevoorzitter legt de bedoeling 

van de avond uit: iedereen informeren over het proces en waar we naar toe willen. Met behulp van een 

PowerPoint presentatie belicht hij een aantal kernpunten uit het werkplan over de concentratie van de 

geloofsgemeenschap Buren-Geldermalsen dat door het parochiebestuur is opgesteld en gepubliceerd op de 

website van de parochie. Voor het aandragen van opmerkingen, suggesties, ideeën en alternatieven verwijst de 

vicevoorzitter naar de (identieke) hoorzittingen op 9 maart en 6 april a.s. 

• De vicevoorzitter kijkt nog even terug op de twee digitale informatieavonden in het voorjaar van 2021. 

Daar kwam de wens van de parochianen uit Buren/Geldermalsen naar voren om het proces op te schorten 

tot het moment dat we weer live bij elkaar kunnen komen. Dat moment is nu. 

• De vicevoorzitter legt vervolgens uit dat het bestuur zich sindsdien nog meer verdiept heeft in de 

procedure. Ook is in de afgelopen periode schriftelijke toestemming verkregen van het Aartsbisdom om de 

procedure tot onttrekking van het kerkgebouw in Geldermalsen aan de eredienst te starten. 

• Er zijn inmiddels 7-8 geïnteresseerden voor het gebouw (kerk en pastorie), maar er wordt niet overgegaan 

tot verkoop voordat de procedure is afgerond.  

• Met betrekking tot de hoorzittingen wordt aan de (online) aanwezigen gevraagd of ze en voorkeur hebben 

voor een geheel plenaire bijeenkomst of voor een bijeenkomst deels plenair en deels in groepjes. Het 

merendeel van de (online) aanwezigen is voor een totaal plenaire bijeenkomst. Zo zullen de hoorzittingen 

dus georganiseerd gaan worden. 

• Het bestuur volgt de procedure van het Aartsbisdom, welke niet geheel een democratisch proces is. Maar 

desondanks wil dat niet zeggen dat de mening van parochianen er niet toe doet. Het betekent wel dat er 

geen stemmingsronde wordt gehouden. De bisschop neemt echter niet zo maar een beslissing en laat zich 

ook door de priesterraad adviseren. 

• De vicevoorzitter benadrukt dat het geen overname is van Geldermalsen door Buren, maar een nieuw 

begin voor zowel Buren als Geldermalsen. 

VRAGEN EN OPMERKINGEN 

Vraag Antwoord 

1. Houdt het bestuur rekening met 
een afwijzing van het bisdom of het 
Vaticaan? 

Het bestuur houdt met alle opties rekening maar dat wil niet 
zeggen dat we ons beleid daarop baseren. 

2. Transparantie is wat anders dan 
democratisch. 

Dat klopt, transparantie is een groot goed. Het parochiebestuur 
probeert zo transparant mogelijk te handelen. 

https://suitbertusparochie.sharepoint.com/sites/SPbestuur/Gedeelde%20documenten/Bestuur%20Suitbertus/ORGANISATIE/2022/Voorgenomen%20sluiting%20kerk%20Geldermalsen/20220209%20Informatieavond/20220209%20Presentatie%20informatieavond%20concentratie%20Buren-Geldermalsen.pptx
https://www.suitbertusparochie.nl/documenten/Werkplan_concentratie_BurenGeldermalsen.pdf
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Vraag Antwoord 

3. Op welke wijze is het 
parochiebestuur betrokken bij de 
Kerkvisie West Betuwe. 

Parochiebestuur is hierbij betrokken. Vorige week is een 1e 
bijeenkomst geweest van alle kerken die deel hebben genomen 
aan de Kerkenvisie (40 kerken, waaronder dus ook de 
Suitbertusparochie). Dat was helaas geen groot succes, ook 
volgens de voorzitter van de betreffende avond. De kerkenvisie 
zit nog in een beginfase. 

4. Wordt er rekening gehouden met 
het feit dat er mensen zijn die 
hierdoor geen of minder 
Kerkbalans gaan betalen. 

De penningmeester van het parochiebestuur legt uit er rekening 
mee gehouden wordt dat de kerkbalans uit Buren/Geldermalsen 
lager wordt, maar aan de andere kant zijn er ook minder kosten. 

5. Het werkplan vermeldt wel een 
financieel argument 
(waardevermeerdering op pag. 6), 
hoewel de vicevoorzitter zegt dat 
dit niet zo is. 

De vicevoorzitter antwoordt dat de opbrengst van het 
kerkgebouw geïnvesteerd zal worden en dat dit naar 
verwachting gepaard gaat met waardevermeerdering, maar dat 
verkoop niet de reden is van de voorgenomen sluiting. 

6. Er wordt geen cijfermatige 
onderbouwing gegeven van de 
statement. 

De vicevoorzitter reageert: onze aannames zijn wel degelijk 
gebaseerd op cijfers van de inkomsten uit de actie Kerkbalans, 
dalend kerkbezoek, afnemend aantal vrijwilligers, het 
inwoneraantal van groot Geldermalsen e.d. Maar dit is een 
kwestie van vertrouwen. We hebben er als parochiebestuur niks 
aan om een wereld te schetsen die waar is. 

7. Waarom niet Geldermalsen en 
Culemborg samenvoegen (i.p.v. 
Buren en Geldermalsen)? 

De vicevoorzitter legt uit dat ook Culemborg kampt met issues 
rondom het kerkgebouw. En dat Buren en Geldermalsen van 
oudsher al één geloofsgemeenschap is. Waarom een bestaande 
geloofsgemeenschap opsplitsen. Het parochiebestuur acht dit 
niet wenselijk. 

8. Hoe vitaal blijft de 
geloofsgemeenschap als niet alle 
parochianen naar Buren gaan? 

De vicevoorzitter antwoordt dat het er volgens hem om gaat dat 
je samen het geloof viert. Vroeger was je immers ook 
geloofsgemeenschap met elkaar zonder kerkgebouw. We willen 
graag met iedereen praten die moeite heeft om naar Buren te 
gaan en samen naar oplossingen zoeken. 

9. Verhelderingsvraag over de ruimte 
voor doordeweeks pastoraat in het 
werkplan op pag. 8. 

De vicevoorzitter kan niet vooruit lopen op de resultaten van het 
onderzoek dat onderdeel is van het transitieplan. Wanneer uit 
het onderzoek zou komen dat er behoefte bestaat aan het 
gebruiken van een ruimte in Geldermalsen voor doordeweeks 
pastoraat dan staat het parochiebestuur ervoor open om naar 
mogelijkheden te zoeken. 

10. Er staat op het voorblad van het 
werkplan dat de status definitief is, 
maar de vicevoorzitter heeft 
gezegd dat het werkplan een 
voorlopige status heeft. 

Een lid van het parochiebestuur antwoordt dat met status 
definitief bedoelt wordt de versie t.b.v. de hoorzittingen. Na de 
hoorzittingen komt een volgende versie van het werkplan dat 
vastgesteld zal worden door het parochiebestuur en verzonden 
zal worden naar de bisschop. Beter is de nummering versie 1.0 
resp. 2.0 en verder aan te houden. Dit wordt gecorrigeerd. 

11. Oproep om tot november te gaan 
werken aan de transitie. 

De pastoor zegt dat het binnenkort makkelijk zal gaan om elkaar 
te ontmoeten, elkaar op te zoeken en met elkaar in gesprek te 
gaan , door de versoepeling van de coronamaatregelen. We 
willen na de hoorzittingen spoedig aan de slag gaan met het 
transitieplan. 
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Vraag Antwoord 

12. Cijfermatige onderbouwing is ook 
nodig voor het bisdom, waarom 
dan niet aan de parochianen? 

De vicevoorzitter blijft bij zijn eerder gegeven antwoord: het 
parochiebestuur heeft er geen moeite mee om cijfers vrij te 
geven. Echter de wereld die achter de vraag schuil gaat, namelijk 
die van gebrek aan vertrouwen, daar heeft de vicevoorzitter 
moeite mee. 

13. Waarom het geld van opbrengst 
investeren in gebouwen en niet in 
mensen? 

Het bestuur wil dat ook graag, maar het bisdom staat niet open 
voor het aanstellen van betaalde krachten. Daarnaast willen we 
ook blijven investeren in een kerkgebouw in de Buren voor de 
lange tijd. Daarvoor investeren we. 

14. Waarom zijn er geen vieringen op 
zondag in Geldermalsen? Ook niet 
met Pasen en Kerst? Dit zou een 
hoger bezoekersaantal opleveren. 

Door een klein team, veel locaties, verplichte 
eucharistievieringen en beperkte middelen moet je wat 
schuiven. Voor de hoogtij dagen is een priester nodig. We 
proberen zo efficiënt mogelijk met onze middelen om te gaan. 

15. Waarom niet de viering van 11 uur 
in Buren in Geldermalsen vieren? 
Dit om de gemeenschap zo lang 
mogelijk bij elkaar te houden. 

De pastoor antwoordt dat Buren/Geldermalsen één 
geloofsgemeenschap is en dat de indeling van de vieringen 
binnen de geloofsgemeenschap een keuze van de locatieraad 
geweest. De voorzitter van de locatieraad (tevens 
penningmeester van het parochiebestuur) antwoordt dat de 
locatieraad deze keuze heeft gemaakt. Dit heeft te maken met 
de inzet van vrijwilligers om de viering heen. Uit de zaal wordt 
gesuggereerd deze keuze te heroverwegen. De voorzitter van de 
locatieraad neemt dit mee. 

16. Er wordt gevraagd over een plan 
voor het samenstellen van het 
transitieteam: samenstelling en 
inzet. 

De vicevoorzitter snapt de vraag. Maar voordat er een definitief 
werkplan is vastgesteld, gaan we ons nog niet buigen over de 
uitvoering ervan. De samenstelling van het transitieteam staat 
beschreven in het werkplan: 1-2 leden van het pastorale team, 
aantal parochianen uit Buren/Geldermalsen, 1-2 parochianen uit 
andere geloofsgemeenschappen. Belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd zich aan te melden. 

17. Wat wordt bedoeld met pastoraat 
in de geloofsgemeenschap. 

De pastoor antwoordt: met pastoraat wordt bedoeld de 
herderlijke zorg voor de gemeenschap. De inhoud ervan is 
afhankelijk van de geloofsgemeenschap. Het betreft o.a. het 
begeleiden van mensen op hun geloofsweg, de zorg voor zieken, 
het bezoeken van medegelovigen maar ook het organiseren van 
een verdiepingsavond rond een bijbeltekst. 

18. Hoe wordt het besluit van de 
bisschop t.z.t. gedeeld met de 
parochianen? 

De vicevoorzitter geeft aam dat er zeker over gecommuniceerd 
wordt. Denk hierbij aan een brief aan de parochianen Buren-
Geldermalsen, een kanselmededeling, bericht in de HartSlag en 
Dichtbij, bericht op de website van de parochie en in de lokale 
krant. 

AFRONDING BIJEENKOMST 

De vicevoorzitter rond de bijeenkomst af en vraagt of het een waardevolle avond is geweest. De vicevoorzitter 

vraagt de fysiek aanwezigen handen op te steken. Geen van de fysiek aanwezigen gaf aan er weinig tot niks aan 

te hebben gehad; een aantal vond het een waardevolle avond. 

 


