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Rooster oktober 2019 

Zondag  06 oktober 09.00 uur woord en 

communie viering 

Buren Werkgroep 

 

Zaterdag   12 oktober 19.00 uur Eucharistieviering 

 

Geldermalsen F.Hogenelst 

Zondag  13 oktober 09.00 woord en 

communieviering 

Buren  Werkgroep/Dithaga 

kinderwoorddienst 

Zondag 20 oktober GEEN VIERING 

  

Buren  

Zondag  20 oktober 11.00  uur Eucharistieviering Geldermalsen P.v.d.Ven  

Gemengd koor 

Zondag  27 oktober 09.00 uur woord en 

communie viering 

Buren Werkgroep 

     

     

     

 

Rooster november 2019 

Zaterdag  02 november 19.30 uur gebedsviering 

Allerzielen 

Geldermalsen Werkgroep 

Gemengd koor 

Zondag  03 november 9.00 woord en 

communieviering 

Buren  Werkgroep 

Suit 

Zaterdag 09 november 19.00 uur Eucharistieviering Geldermalsen A.ten Klooster 

 

Zondag  10 november 9.00 uur woord en 

communieviering/St.Maarten 

Buren Werkgroep  

gezinsviering 

Woensdag  13 november 20.00 uur  Gebedsdienst Geldermalsen Werkgroep 

 

Zondag  17 november 9.00 uur woord en 

communieviering 

Buren Werkgroep 

Zondag  17 november 11.00 uur jeugdviering Geldermalsen V.v.d. Helm 

 

Zondag 24 november Woord en communieviering Buren  L.Weijman 

Gemengd koor 
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In Memoriam Annie van Beurden  
Geboren op 4 november 1924 in IJsselstein en overleden op 12 september 2019 in Buren. 

Annie was een vertrouwd figuur in onze geloofsgemeenschap. Als je het tikken van de stok hoorde 

in de kerk wist je dat het Annie was. Zij was een bijzondere vrouw die wist wat ze wilde. Ze hield 

van een praatje en je moest dan geen haast hebben , want Annie had altijd veel te vertellen. De 

boerderij was haar lust en haar leven naast haar gezin. Samen met Antoon kreeg ze vier kinderen. 

De laatste drie jaar woonde Annie in Oranjehof in Buren. Daar is zij 12 september , in het bijzijn 

van haar kinderen, ingeslapen. Tijdens de afscheid viering lazen we de tekst uit Spreuken over de 

sterke vrouw, wie zal haar vinden. Heel toepasselijk voor haar! Annie is begraven bij haar man 

Antoon. Wij wensen de familie veel sterkte met het grote gemis! 

Kinderwoorddienst: 

13 oktober is er in Buren een kinderwoorddienst. In verband met de herfstvakantie is er in 

Geldermalsen in de maand oktober geen kinderwoorddienst. 

Op zondag 03 november om 9.00 uur is er in Buren voor de kinderen gelegenheid om een lampion 

te maken voor de gezinsviering op 10 november.  

Gezinsviering: 

Zondag 10 november is er in Buren om 9.00 uur st. Maarten gezinsviering. De kinderen mogen met 

hun lampion naar de kerk komen om samen met de voorgangers de viering te openen en te 

sluiten.  

Gebedsviering: 

Woensdag 13 november a.s. om 20:00 uur wordt er weer een gebedsviering georganiseerd voor 

en door parochianen in de H. Gregoriuskerk aan de Stationsstraat in Geldermalsen. Deze keer 

wordt de viering ingevuld rond het thema dankbaarheid voor de oogst. U bent van harte 

uitgenodigd voor deze avond! 

Jongerengroep: 

Zondag 17 november is er weer een  Jongerenviering. Het thema van deze viering is: Geloven 

Waarom?  

Als je gelooft, kleurt de wereld dan mooier voor je?  Geloven is niet alleen naar de kerk gaan. Hoe 

geloven we?  Wat geloven we ? Hoe beleven we ons geloof?  

 

‘s Heeren Loo: 

Bedevaart naar de Sint Jan 

‘Wat een mooie dag was het!’ ‘Wat een grote kerk was het!’ ‘Fijn hoor, dat er zoveel begeleiders 

waren. Ik had een heel aardige vrouw die met me mee ging, dat was gezellig.’ Zomaar wat reacties 

van bewoners na onze bedevaart naar de Sint Jan in ’s Hertogenbosch. Het was bijzonder om 

samen op reis te gaan naar deze prachtige kerk. We hebben niet alleen het gebouw bekeken, we 
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hebben er ook een prachtige viering gehad. We lazen psalm 122, een psalm geschreven voor een 

bedevaart naar Jeruzalem. En we hoorden het verhaal van de 12 jarige Jezus die met zijn ouders 

op reis naar de tempel ging. Samen zongen we, hebben we gebeden en brandden we kaarsjes. 

Vertrouwd zoals we het op de Wieken ook doen maar zoveel indrukwekkender door de prachtige 

plek. 

Juist op deze dag viel het nog meer op hoe belangrijk familie is. Familie die gemist wordt, maar 

ook het gevoel samen als kinderen van God, als een bijzondere familie, deze dag te mogen 

beleven.  

Hartelijke groet, 

 

Tiny Franken 

geestelijk verzorger 

e-mail: tinyfranken@sheerenloo.nl 

 

Parochiecentrum Geldermalsen 

 
Sinds 01 oktober wordt het parochiecentrum in Geldermalsen tijdelijk bewoond door Pater Elias 

Leyds.  

 

Dagje uit Suitbertus 

 
Zaterdag 09 november is er een dagje uit gepland voor de Suitbertus parochie naar Vorden en 

Vierakker. Er wordt een bezoek gebracht aan het Heiligenbeeldenmuseum in Vorden en de St. 

Willibrorduskerk in Vierakker. Aanmelden voor 25 oktober bij: Parochiecentrum Culemborg, 

0345512660 of per e-maiI suitbertusdag@gmail.com meer informatie over deze dag ligt achter in 

de kerk. 

 

 

 

 

 


