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BESCHRIJVING ONTWIKKELING H. SUITBERTUSPAROCHIE 

De parochie H. Suitbertus is per 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van acht Rooms-katholieke 
parochies in de West-Betuwe, te weten Buren/Geldermalsen, Culemborg, Linge, Maurik, Tiel en 
Varik. Deze parochies werkten eerder samen in het parochieverband West-Betuwe.  

OPBOUWEN VAN GELOOF 

De parochie heeft tot doel het geloofsleven en de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschappen te 
versterken. Hiervoor wordt gemeenschappelijk pastoraal beleid ontwikkeld en een actief 
vrijwilligersbeleid gevoerd. Tevens is op het gebied van diaconie, liturgie, catechese en 
gemeenschapsopbouw meer mogelijk door samenwerking. 

EEN GEZAMENLIJK PASTORAAL TEAM 

Vanaf 1 september 2013 is er een pastoraal team gevormd met de parochie H. Paus Johannes 
XXIII, de parochie in Houten en omgeving. Pastoor F. Hogenelst is pastoor van beide parochies.  

Het pastorale team is sinds die tijd in omvang afgenomen waardoor het onmogelijk is geworden om 
een rooster samen te stellen dat elke geloofsgemeenschap bijna wekelijks voorziet in een voorgang 
uit het pastorale team. Dit laatste is in de afgelopen jaren zichtbaar geworden in de 
geloofsgemeenschap Buren – Geldermalsen 

De parochies hebben daarmee één pastoraal team, maar wel elk een eigen parochiebestuur. Per 
geloofsgemeenschap is er een locatieraad en een pastoraatsgroep. Centrale ondersteuning van het 
pastoraal team en het bestuur vindt plaats door het secretariaat.  

BESCHRIJVING VAN DE PAROCHIE 

De H. Suitbertusparochie bestaat uit 6 geloofsgemeenschappen met 8 kerkgebouwen. Culemborg 
was tot 21 november 2021 eucharistisch Centrum van de parochie. Vanaf 28 november 2021 is Tiel 
eucharistisch Centrum.  

Er zijn minder kerkgangers en vrijwilligers dan in vorige generaties: merendeel vergrijst. Het aantal 
ingeschreven parochianen is de laatste jaren flink gedaald en ook de vitaliteit van de meeste 
geloofsgemeenschappen loopt terug. 

In cijfers ziet de situatie er als volgt uit. Dit is de meest recente situatie, namelijk 2020. Dit is tevens 
een bijzonder jaar, omdat vanwege corona veel (speciale) vieringen niet doorgingen. 

 De parochie telde eind 2020 13.885 katholieken. Van 2.371 huishoudens/adressen ontving 
de parochie in 2020 een financiële bijdrage (kerk- of gezinsbijdrage) ontving, al dan niet na 
een financiële actie zoals bijv. Kerkbalans.    

 In de parochie waren 781 personen eind 2020 werkzaam als vrijwilliger (inclusief koorleden). 
De parochie telde eind 2020 276 koorleden. 
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 In 2020 waren er 13 toegediende doopsels in 2020, geen toetredingen (18 jaar e.o.), geen 
eerste communies en geen vormsels. In 2020 zijn er 4 kerkelijke huwelijke geweest in de 
parochie, waarvan 2 tussen katholieken en 2 tussen 1 katholiek en 1 niet-katholiek. 

 In 2020 waren er in de parochie 56 uitvaarten, waarvan 36 beaardingen en 20 crematies. 

BESCHRIJVING VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP BUREN- GELDERMALSEN 

In 2010 zijn de voormalige parochies Buren en Geldermalsen niet alleen gefuseerd binnen 1 parochie 
maar ook samengegaan tot 1 geloofsgemeenschap met 2 kerkgebouwen: de H. Gregoriuskerk in 
Buren en de H. Suitbertuskerk in Geldermalsen. 

De locatie Buren Geldermalsen kent een vrij constante omvang van het aantal parochianen. Dat zien 
wij ook terug in de zeer constante opbrengst van de Aktie Kerkbalans. Wel betekent dit dat de 
vergrijzing in deze locatie, zoals in zovele, toeneemt. De betrokkenheid bij het kerkelijk leven neemt 
hierdoor af. De effecten daarvan ziet de Locatieraad vooral bij de vrijwilligers. Dit aantal neemt 
jaarlijks af als gevolg van ouderdom, ziekte(n) en sterfte. Deze ontwikkeling is vanaf 2017 regelmatig 
in de parochieavonden en de lokale nieuwsbrief uitgedragen. De bezetting van diverse essentiële 
functies staat onder druk. In de Locatieraad, de werkgroepen, de koren, wijkcontactpersonen zijn 
vacatures die moeilijk/ niet meer ingevuld worden, ondanks herhaalde pogingen om mensen 
daartoe te bewegen. Vanaf 2017 heeft de Locatieraad ook aangegeven dat deze ontwikkeling ons 
dwingt om keuzes te maken. Met het huidige aantal vrijwilligers kunnen geen twee kerken 
opengehouden worden. Door onze krachten te bundelen, verwacht de Locatieraad de continuïteit 
een positieve impuls te geven. 

In de locatiebijeenkomst van 2018 is treffend weergegeven dat de leeftijdsopbouw van de 
vrijwilligers in de geloofsgemeenschap en de bijdrage aan de kerkbalans een zwaartepunt laat zien 
bij de ouderen (zie onderstaande grafieken). De locatieraad heeft ons geïnformeerd dat deze situatie 
niet veranderd is. Sterker nog: de ouderen in onze geloofsgemeenschap vormen nog meer dan voor 
2018 de grootste groep. 

  

 

 


