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Nieuwsbrief Buren Geldermalsen  April 2022 

 
 

Vieringen op zondagochtend in Geldermalsen 

Tijdens de eerste hoorzitting op 9 maart 2022 werd de Locatieraad verzocht te kijken naar de 
mogelijkheid om op zondagochtend een viering in Geldermalsen in te plannen. De Locatieraad 
heeft hierover vergaderd en in overleg met het pastorale team en het parochiebestuur is besloten, 
dat er twee vieringen op zondagochtend voor de zomer ingepland worden. Dit betekent dat er op 
zondag 17 april 2022, dat is 1e Paasdag, een viering is in Geldermalsen om 11.00 uur. Ook op 
zondag 15 mei is er om 11.00 uur een viering in Geldermalsen. Op deze twee zondagen is er om 
9.00 uur een viering in Buren. Verder blijft het huidige rooster van kracht.  

 

Huisvesting van mensen uit de Oekraïne 

Op korte termijn verwachten wij in de woning aan de Stationsweg te Geldermalsen een aantal 
mensen uit de Oekraïne te kunnen huisvesten. De voorbereidingen zijn in gang gezet en de 
gemeente West Betuwe heeft de woning grondig geïnspecteerd. Uit die inspectie bleek dat enkele 
(kleine) aanpassingen in de woning gerealiseerd moeten worden. Met het oog op de privacy van 
de nieuwe bewoners zal het slot van de voordeur vervangen worden. Als iemand een nieuwe 
sleutel wenst kan hij of zij dat verzoeken bij de Locatieraad. 

De nieuwe bewoners zullen hun weg in onze omgeving moeten leren vinden. Daarbij hebben zij 
hulp nodig van vrijwilligers. Wilt u deze mensen helpen om boodschappen te doen, een bezoek 
aan een huisarts af te leggen, helpen bij het vinden van werk, het bezoeken van een 
sportvereniging etc. meldt u zich dan s.v.p. bij de Locatieraad. 

Van de Voetbalvereniging GVV kregen wij al het aanbod dat de kinderen daar gratis mogen 
komen voetballen. Wilt u iets aanbieden of schenken, ook dan kunt u met de Locatieraad contact 
opnemen. 

 

Opknapbeurt begraafplaats te Buren 

Helaas werden de goede voornemens als gevolg van corona vertraagd, maar dit jaar wordt de 
begraafplaats in Buren opgeknapt. De Locatieraad en de administrateur Kees Salari hebben 
mevrouw Ada Wille, landschapsarchitect, bereid gevonden om ons te adviseren om de mooie 
begraafplaats een opknapbeurt te geven en ook enkele aanpassingen door te voeren. 

Op 2 mei 2022 om 20.00 uur is er een bijeenkomst in Buurmalsen in ‘Ons eigen gebouw’ waar 
rechthebbenden en geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de plannen die uitgewerkt zijn. 
Op de website van de parochie zijn enkele schetsen plus aanvullende informatie voor u 
beschikbaar. 

Wij zien u graag in Buurmalsen verschijnen. 
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In memoriam  

Op 18 maart jl is overleden Mw. Josephina Maria Snoek op de leeftijd van 86 jaar. Vorig jaar is 
haar man overleden in mei. Samen woonden ze op het zorglandgoed in Rumpt. Wij wensen de 
kinderen en kleinkinderen sterkte met het gemis van hun moeder en oma. 

 

In memoriam 

Mw. Margaretha Jacoba van Koevorden-Dikker is overleden op 23 maart jl . Zij mocht 90 jaar oud 
worden. In het crematorium in Tiel hebben we afscheid van haar genomen. Wij wensen de familie 
sterkte met haar overlijden. 

 
 
 
 
 
  


