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Transitieteam

Kortgeleden kwam het zgn. Transitieteam voor de eerste keer bijeen. Femke van Glansbeek, 
Cisca Sparla, Peter Tromp, Jos Versteegh en Nel van Winden gaan samen met diaken Vincent 
van der Helm en pastoraal werker Marianne van Tricht aan de slag. Samen denken we na over 
hoe we in de komende tijd het a.s. afscheid van de kerk in Geldermalsen vorm gaan geven. Ook 
buigen we ons over de vraag hoe we een geloofsgemeenschap van ons allen samen kunnen 
opbouwen en uitbouwen in Buren. Hebt u ideeën of suggesties? Of vragen? Spreek ons gerust 
aan!  

Bij de foto: voorste rij (vlnr): Peter Tromp, Nel van Winden, Cisca Sparla, Femke van Glansbeek

Achterste rij (vlnr): Jos Versteegh, Vincent van der Helm, Marianne van Tricht
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In memoriam 

Mevrouw Tineke Dekker-Out;    23-05-1941    -    27-04-2022

Mevrouw Elly Rensel;    26-02-1930   -    17-05-2022

De heer Pot;    21-10-1932    -    01-06-2022

Mevrouw Gerda van Elteren-van der Geer;    19-03-1931    -    17-06-2022

Wij wensen de nabestaanden sterkte met het overlijden van hun dierbare.

Jaarrekening 2021

Deze week heeft het parochiebestuur de concept Jaarrekening 2021 aan het aartsbisdom 
aangeboden.
Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar in vele opzichten als gevolg van de invloeden van de 
corona pandemie. Onze kerken zijn frequent gesloten geweest en dat heeft een wissel op onze 
organisatie getrokken. Bovendien is een aanzienlijk aantal van onze parochianen in 2021 
overleden.

De spreiding van onze activiteiten heeft de parochie een stabiel fundament opgeleverd en dat 
resulteerde ook in het afgelopen jaar in een positief financieel resultaat. Zodra het aartsbisdom de 
concept Jaarrekening 2021 goedgekeurd heeft, zal het parochiebestuur de definitieve cijfers 
publiceren in ons parochieblad.

In 2022 en 2023 doet de parochie aanzienlijke investeringen om de continuïteit van de parochie 
ook voor onze kinderen en kleinkinderen te kunnen borgen. Deze zijn onder andere:

 Investeringen in onze organisatie

 Investeringen in het onderhoud van onze gebouwen

 Investeringen in ons personeel; zowel vast personeel als zzp’ers

 Investeringen in onze vrijwilligers

Al met al zijn er veel uitdagingen voor ons allen in 2022.                     
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