
 

  
 

 

 

Introductie 
 

Beste mede-parochianen, 

In dit inlegvel treft u aan de binnenkant een enquête aan, waarvan zowel het bestuur als de 
locatieraad het bijzonder op prijs stellen als u deze invult. Het betreft een initiatief van de 
locatieraad Tiel om te komen tot een inspirerend centrum met een regionale uitstraling.   

In deze tijd zoeken velen naar nieuwe vormen om ons geloof een eigentijds en aantrekkelijk 
gezicht te geven. Hierdoor verwacht men dat het belang van ons geloof, zowel voor de ander 
als voor onszelf, verhoogd wordt. De locatieraad van Tiel is in dit verband op weg naar een 
nieuwe fase in de vitalisering een onderzoek gestart naar het stichten van een 
inspiratiecentrum in het parochiecentrum. Om te voorkomen dat in dit onderzoek 
hoofdzakelijk de ideeën van derden tegen het licht gehouden worden, wil men graag van 
zoveel mogelijk parochianen uit de gehele parochie (en dus niet alleen uit Tiel) vernemen 
wat zo’n inspiratiecentrum kan betekenen. Om daarachter te komen, helpt het als de 
vragenlijst wordt ingevuld en geretourneerd.  

Ook het parochiebestuur ondersteunt dus van harte dit onderzoek. Dit bestuur zoekt naar 
wegen om ook in de toekomst als katholieke kerk in de Betuwe aanwezig en van belang te 
zijn voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. En dat niet alleen niet voor alle 
katholieken, maar ook voor al die anderen die zich door de boodschap van het evangelie 
willen laten leiden. Het initiatief om tot zo’n bijzonder centrum te komen, lijkt het 
parochiebestuur een prima kans. 

Zoals u misschien al begrepen heeft, is het project vernoemd naar de heilige Walburg, 
Walburga of Walburgis. Zij trok halverwege de achtste eeuw onder meer rond in Nederland 
om daar te evangeliseren. Zij schijnt dus ook in Tiel geweest te zijn, waar op voorspraak van 
inspiratiebron zijn voor het creëren van een plek waar eenieder kan vertoeven, zich kan 
verwonderen en weer nieuwe brandstof kan opdoen voor haar of zijn geestelijk leven. Zelfs 
zodanig dat dit wellicht tot een verandering leidt in je persoonlijke visie en of leven. 

Tom van Oostrom (locatievoorzitter van de geloofsgemeenschap Tiel) en Bert de Weerd 
(vicevoorzitter Suitbertusparochie) 

  



 

  
 

Enquête Walburg - inspiratiecentrum  
Deze enquête is onderdeel van een onderzoek naar de haalbaarheid van het starten van 
een inspiratiecentrum in de parochiecentrum van de Dominicuskerk. Voor een toelichting 
op het idee achter Walburg kunt u op de achterzijde meer informatie vinden. We horen 
graag uw mening om ons verder te helpen in het denken over hoe en wat we kunnen gaan 
organiseren in dit centrum. Vul daarvoor deze enquête in en stuur deze per mail, 
bijvoorbeeld door er een foto van te maken met uw telefoon naar tielwalburg@gmail.com 
of via de post naar Antwoordnummer 70, 4000 VB TIEL. Het invullen van deze enquête 
neemt 3 minuten in beslag en wij zouden het zeer op prijs stellen als uw deze moeite wilt 
nemen. 
Vragen? Opmerkingen? Stuur een mail naar tielwalburg@gmail.com  
 
Vriendelijk groet en alvast bedankt! 

Bastiaan v.d. Berg en Rik Zweers  
in opdracht van het parochiebestuur H. Suitbertus en de locatie  
 

1. Ik ben betrokken bij de locatie:  
o Buren / Geldermalsen 
o Culemborg 
o Linge 
o Maurik 
o Tiel 
o Varik 

 
2. Een inspiratiecentrum Walburg voor parochianen van de Suitbertusparochie vind ik 

een goed idee.  
o Ja, dat vind ik een goed idee. 
o Nee, dat vind ik geen goed idee 
o Twijfelachtig 
o Anders, namelijk:  

 
3. Een inspiratiecentrum Walburg voor buitenkerkelijken / randkerkelijken die zoeken 

naar zingeving is een goed idee.  
o Ja, dat vind ik een goed idee. 
o Nee, dat vind ik geen goed idee. 
o Twijfelachtig 
o Anders, namelijk: 

  



 

  
 

 

Vervolg enquête  

4. Het aanbod van Walburg zou voor mij het meest interessant zijn als er:   
o Lezingen zijn met interessante sprekers 
o Overnachtingsmogelijkheden zijn om tot rust te komen, mij te bezinnen  
o Inhoudelijke films vertoond en besproken worden 
o Wisselende kunstexposities zijn 
o Cursussen zijn rondom een inhoudelijk thema of boek 
o Meditatieve activiteiten aangeboden worden (yoga, mindfulness, meditatie, gebed) 
o Ontmoetingsactiviteiten worden georganiseerd 
o Wandelingen worden georganiseerd 
o Activiteiten voor het hele gezin (bijv. met Sint Maarten / Kerst / Pasen) 
o Een plek is om rustig te werken / een boek te lezen of tot rust te komen 
o Een plek voor een goed gesprek 
o Anders, namelijk:  

 

5. Een heel concreet idee is het aanleggen van een ‘Walburgpad’. Een pelgrimspad dat 
alle Suitbertuslocaties met elkaar verbindt en in meerdere dagen of etappes te 
wandelen of te fietsen is.  
o Goed idee 
o Goed idee, ik help mee 
o Slecht idee 
o Twijfelachtig 
o Anders, namelijk: 

 

6. Walburg kan niet zonder uw steun. In welke vormen zou u dat willen doen? * 
o Als vrijwilliger bij activiteiten 
o Door vriend / donateur te worden van het inspiratiecentrum 
o Door deel te nemen aan activiteiten  
o Door mee te denken over producten die voor inkomsten kunnen zorgen 
o Als gastheer / gastvrouw in Walburg 
o Ik voel mij niet aangesproken hier een bijdrage aan te leveren 
o Anders: 

 

Wat zou Walburg voor u persoonlijk kunnen betekenen: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Walburg - inspiratiecentrum  -  toelichting 
Vanuit het vitaliseringsonderzoek in Tiel is men via verschillende wegen en oriëntaties bij 
inspirerende plekken in het land uitgekomen op het idee om in Tiel een parochiebreed 
inspiratiecentrum te ontwikkelen.  

Om te onderzoeken of dit haalbaar is zijn Bastiaan v.d Berg en Rik Zweers aangetrokken. 
Het doel is te komen tot een plan voor de inhoud, financiering, communicatie en organisatie.   

Bastiaan werkt als programmacoördinator in het Dominicanenklooster in Zwolle. Rik is als 
freelance theoloog bij het onderzoek betrokken. Zij werken met enige regelmaat samen aan 
projecten in het klooster in Zwolle. 

Vanuit de gedachte dat het inspiratiecentrum als start bij het doen van onderzoek is gezocht 
naar een naam en een verhaal waarop mensen kunnen aanhaken. Die naam is Walburg 
geworden.  

Het parochiecentrum is gebouwd op de fundamenten van het middeleeuwse 
Walburgklooster. De straten rondom de kerk en het parochiecentrum refereren aan deze 
geschiedenis.  

St. Walburg was een vrouwelijke heilige die samen met Bonifatius in de 8e eeuw 
evangeliseerde in Nederland en Duitsland. In Tiel zou zij vier wonderen hebben verricht. 
Hierdoor werd Tiel een bedevaartplaats. Mensen gingen er naar toe op zoek naar een 
wonder, om boete te doen, te veranderen of om even de dagelijkse sleur te ontstijgen. 
Met Walburg willen we een plek zijn voor zowel de parochiaan als de moderne zinzoeker om 
te vertoeven, verwonderen en veranderen.  

Walburg wil een plek worden waar het fijn vertoeven is. Een plaats waar mensen even op 
kunnen laden, tot rust kunnen komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als vertrek- of eindpunt bij 
het lopen of fietsen van het Walburgpad. Verwonderen staat voor activiteiten waarin je 
verrast wordt. Even opgetild wordt uit je dagelijkse leven en nieuwe horizonnen aangereikt 
krijgt of intens geniet van schoonheid. Dat kan in de vorm van een bijzonder concert of een 
expositie. Veranderen gaat om het bij willen dragen aan een menswaardige, eerlijke wereld 
waarin mensen ontdekken waartoe zij geroepen zijn. Zoals een bedevaart mensen kan 
terugwerpen op wie ze werkelijk zijn en daarna vaak met nieuwe ogen naar zichzelf en de 
wereld gaan kijken. De activiteiten van de werkgroep Groene Kerk, maar ook andere 
maatschappelijke projecten passen goed onder deze noemer. Zo krijgt Walburg steeds meer 
een gezicht.  

De vormen daarvoor kunnen divers zijn van een boekenclub, samen een film kijken, 
beluisteren van concerten, of het bijwonen van lezingen. Dat zal in de loop van de tijd 
moeten blijken. U kunt daar uw steentje aan bijdragen door deze enquête in te vullen.  


