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Nieuwsbrief augustus/september  

Rooster augustus/september 2019 

Zondag  25 augustus 09.00 uur woord en 

communie viering 

Buren Werkgroep 

 

Zondag  25 augustus 11.00 uur woord en 

communie viering 

Geldermalsen L.Weijman 

Zondag  01 september 09.00 Eucharistie viering Buren/ werk aan 

de kerken  

A.ten Klooster 

 

Zondag 08 september 09.00 uur woord en 

communie viering  

Buren Werkgroep 

kinderwoorddienst 

Zaterdag 14 september 11.00 Eucharistieviering Geldermalsen F.Hogenelst 

 

Zondag  15 september 09.00 uur woord en 

communie viering 

Buren Werkgroep 

Zondag 22 september 09.00 woord en  

communie viering 

Buren Werkgroep 

 

Zondag  22 september 11.00 uur woord en 

communie viering 

Geldermalsen Diaken v.d. Helm  

Kinderwoorddienst 

Zondag  29 september 10.30 uur Eucharistie viering Tiel/Suitbertusdag Pastoraal team 

 

Feestmarkt 1 september a.s.  

 
Heeft u nieuwe of gebruikte spullen die u weg wilt doen, dan kunt u deze inleveren bij de commissie 

werk aan de kerken. 

Wilt u iets bakken voor de feestmarkt op zondag 1 september dan wordt dat zeer op prijs gesteld. 

Wij zijn maar een kleine commissie dus hulp uit Buren e.o  en uit Geldermalsen e.o kunnen we, bij de 

opbouw op 31 augustus en/of de feestmarkt op 1 september, natuurlijk zeer goed gebruiken. 

 

U kunt uw spullen en inzet aanmelden bij:  

John de Bruin:  0345 622626 of 06 23423216 

Theo v.d. Gun:  0345 502577 of 06 15025081     

Antoinette de Heus.    06 28765591 

 

Bedevaart Kevelaer 

Op maandag 2 september a.s. houdt de RK Suitbertusparochie haar jaarlijkse bedevaart 

naar het Duitse Maria bedevaartsoord Kevelaer, wat ieder jaar weer een waar hoogtepunt is. 

Met een Processie, H.Mis, Kruisweg en Lof ter plaatse. Pelgrims kunnen zich opgeven tot 19 augustus! 

Opstappen kan men in Culemborg bij de “Open Hof” Beethovenlaan 

2,om 07.40 uur. In Tiel op de Veemarkt om 08.00 uur. De kosten 

bedragen 17 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen.  Voor info 

en aanmelding voor deze, altijd weer mooie, dag kunt U zich wenden 

naar: 

Voor Tiel:  Ria Gooijer, tel. 0344-617821 Jan van Rossum, tel. 0344-

617413. 

Voor Culemborg: Ineke Jansen, tel. 0345-515353.  
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***************************************************************************************

Suibertus dag  

Zoals u wellicht vernomen heeft  is er op zondag 29 September een parochiedag die zal plaatsvinden in 

de Dominicuskerk in Tiel. De voorbereidingen zijn al volop in gang. Om die dag tot een geslaagde dag te 

maken kunnen we nog wat hand- en spandiensten gebruiken. We willen vragen of er mensen bereid zijn 

om iets te bakken voor bij de koffie en dat mee te nemen naar de viering. Het gebak kan dan achter in de 

Kerk afgegeven worden. Op zaterdag 28 september kunnen we ook nog hulp gebruiken om broodjes te 

smeren in het parochiecentrum in Tiel. De exacte tijd zal nog nader bekend gemaakt worden. Op zondag 

29 september zijn er ook vrijwilligers nodig die willen meehelpen met koffie schenken en de afsluitende 

borrel. Om alles in goede banen te leiden zou het fijn zijn als we ruimschoots van tevoren weten wie er 

willen meehelpen. Nadere informatie volgt nog. Opgeven kan bij het: 

secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl t.a.v. Marita Reuver. 

Kinderwoorddienst 

Op zondag 30 juni vierden wij met de kinderen de 'gastvrijheid' van de kerk. 

De kinderen maakten een zomers schilderij en omdat het de laatste kinderwoorddienst voor de vakantie 

was, hebben we de restjes opgemaakt. Iedereen kreeg een beker mee met snoep, de pakjes drinken zijn 

opgegaan en wij bliezen de vakantie in met een 

bellenblaas. Heel veel plezier dus in onze 'gastvrije' 

kerk. In september pakken we de draad weer op. 

Hartelijke groet van de werkgroep 

kinderwoorddienst Geldermalsen. 

In September wordt er weer gestart met de 

kinderwoorddiensten.  

Op zondag 8 september in Buren en zondag 22 

september  in Geldermalsen.  

We hopen veel kinderen te mogen begroeten, 

zowel in Buren als in Geldermalsen, om te 

luisteren naar de verhalen en weer gezellig te 

knutselen.  

 

*************************************************************************************** 

 

Afsluiting vormselproject 

 
Op 25 juli jl. hebben wij het vormselproject afgerond 

met de vormelingen van Buren/Geldermalsen. Wij 

waren natuurlijk benieuwd wat zij vonden van de 

voorbereiding en het Vormsel zelf. Ook waren wij 

nieuwsgierig of wij (Jolanda en Jacqueline) het goed 

hadden gedaan in de ogen van deze vier jonge 

dames. 

 

Gelukkig kwamen wij goed uit de test.  

De vormelingen hadden als laatste opgave een schilderijtje gemaakt met daarop weergegeven hoe zij het 

geloof, de kerk en het Vormsel hebben ervaren. 

Om het geheel goed af te sluiten hebben wij met elkaar gegeten en afgesproken dat wij als groepje in het 

najaar weer bij elkaar komen. 
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‘s Heeren Loo 

Het is zondagochtend kwart voor elf. Met de vrijwilligers drinken we op De Wieken een kopje koffie en 

bespreken wie er naar welke woning loopt om bewoners op te halen voor 

de kerkdienst. Om elf uur gaat iedereen op pad. De ‘organist’ gaat achter 

de piano zitten en begint alvast wat te spelen. Door de muziek is de sfeer 

rustig en voelen mensen zich welkom. Bewoners druppelen binnen. ‘Mag ik 

vooraan naast de piano, daar word ik blij van’ vraagt een van onze 

bewoners. Als om half twaalf iedereen er is gaan we met de dienst 

beginnen, de klok wordt geluid. De paaskaars steken we aan en daarbij 

zingen we ‘Kaars jij mag branden, je geeft aan ons je licht. Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht’.  

Vanuit dat vertrouwen gaan we verder. We zingen, bidden, lezen uit de bijbel en horen een verhaal. Bij 

de voorbeden steken we kaarsjes aan, ieder kaasje begeleid door een liedje. We sluiten de gebeden af 

met het samen zingen van het Onze Vader. Door dit samen te zingen kunnen we het gebed veel 

makkelijker onthouden. En voor degenen die niet zo taalvaardig zijn bepaalt de muziek de toon van alles. 

Als we God om een zegen hebben gevraagd sluiten we nog af met een lied. Dit lied blijft hangen en je 

hoort soms dat bewoners al neuriënd op pad gaan terug naar hun woning. 

Als u het zo leest merkt u vast dat muziek op ’s Heeren Loo heel belangrijk is, echt sfeerbepalend. Hoe 

moet dat zonder ‘organist’? Kunt u pianospelen of weet u iemand die dat kan? Wilt u dan alstublieft één 

keer in de zes weken de bewoners van de Wieken blij komen maken?  

Hartelijke groet, 

Tiny Franken 

geestelijk verzorger 

e-mail: tinyfranken@sheerenloo.nl 

 

*************************************************************************

**************Misschien is het u ook opgevallen, al enige tijd is er geen vaste 

schoonmaak meer in het parochiecentrum. En steeds vaker wordt het ook door de week 

gebruikt door meerdere groepen, zoals de diverse groepen binnen onze locatie, het 

gemengd koor, liturgische commissie, kindernevendienst, de locatieraad, de PCI, 

Schuldhulpmaatje enz. dit intensievere gebruik vraagt om een regelmatige schoonmaak, 

die niet meer plaat vindt.. 

De groepen die gebruik maken van de faciliteiten van het PC, ruimen meestal hun eigen spullen wel op. 

Maar toch een algemene schoonmaak, als het stofzuigen keuken opruimen, toilet nazien, vuilnis 

opruimen e.d. blijft meestal achterwege. De spinnen en andere insecten maken daar dankbaar gebruik 

van. 

Graag doen wij een oproep aan u ons te helpen om bv eens per maand het PC schoon 

te maken, bij voldoende aanmeldingen kan dat per toerbeurt en valt het tijdsbeslag te 

overzien. 

Wilt u zich aanmelden bij het secretariaat, dan nemen wij contact met u op. Bij 

voorbaat onze dank. 
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Informatiebijeenkomst voor parochianen 

 

Op 6 september 2019 organiseert uw locatieraad een bijeenkomst om u te informeren over de actuele 

situatie in onze parochie en de locatie Buren Geldermalsen in het bijzonder. De locatieraad is nog doende 

met de voorbereiding van de agenda, maar een aantal onderwerpen zullen zeker ter sprake komen. Deze 

zijn onder andere: 

De bijeenkomst zal een open karakter hebben waarbij wij u willen informeren en u ons vragen stelt. 

Tevens kunt u uw mening geven en u vragen over deze en andere onderwerpen. 

 

 

 

De locatie is Ons Eigen Gebouw in Buurmalsen. De aanvang is 20.00 uur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


