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Transitieteam

In de vorige nieuwsbrief stelden de leden van het transitieteam zich aan u voor en meldden u 
tegelijkertijd dat dit transitieteam van start was gegaan. Helaas heeft een lid van dit team zich 
intussen teruggetrokken. Dit betekent dat er een vacature is ontstaan en het parochiebestuur en 
de Locatieraad nodigen u uit om zich aan te melden om deze positie in te nemen. Het 
transitieteam heeft een belangrijke taak in de komende maanden en wij hopen dat parochianen 
zich bereid zullen tonen om die uitdaging aan te gaan.

Energiecrisis

De mondiale energiecrisis raakt ons allen en dat geldt ook voor onze parochie. Sinds het begin van
de oorlog in Oekraïne zijn de tarieven voor gas en elektriciteit omhoog geschoten. Omdat de 
verschillende locaties verschillende energiecontracten hebben ondervindt de parochie de effecten 
van de extreme tariefsverhogingen gefaseerd.

Voordat er sprake was van de energiecrisis gaf de parochie gemiddeld € 100.000,00 per jaar aan 
energiekosten uit. De verwachting is dat dit bedrag in 2022 tenminste verdubbeld wordt.

Wij nodigen u uit om met ons mee te denken hoe wij de deze verwachte stijging van de 
energiekosten kunnen beteugelen. Uw ideeën zijn van harte welkom en u kunt deze sturen ter 
attentie van de Locatieraad en/of het parochiebestuur.

Samenstelling van de Locatieraad Buren Geldermalsen

In verband met drukke werkzaamheden legt Greet Severs tijdelijk haar taken in onze Locatieraad 
neer. De heer Jos Versteegh (Meteren) is bereid gevonden om haar taken voor de periode tot en 
met september 2023 over te nemen. De Locatieraad heet Jos Versteegh van harte welkom en 
wenst Greet heel veel succes met de diverse werkzaamheden die haar aandacht vragen.
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Vacatures

In de afgelopen jaren zijn in onze locatie veel vacatures in de vrijwilligers organisatie ontstaan. 
Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf wanneer wij om ons heen kijken en constateren dat heel 
veel organisaties en verenigingen met dezelfde problematiek worstelen. In onze locatie zijn er 
meer dan 50 zogenaamde open plekken ontstaan. 

In ons streven om de locatie en daarmee ook de parochie vitaal te laten zijn, hebben wij dringend 
behoefte aan nieuwe vrijwilligers. U kunt daarbij denken aan diverse functies zoals die van 
wijkcontactpersoon, secretaris van de Locatieraad, lector et cetera. Heeft u interesse om iets voor 
uw locatie te doen, neem dan contact met ons op, of stuur een e-mail ter attentie van het 
secretariaat.

Begraafplaats te Buren

Dit voorjaar heeft de Locatieraad de nabestaanden en overige belangstellenden geïnformeerd over
de mogelijkheden om de begraafplaats op te knappen. De begraafplaats ligt op een fraaie plek en 
is als gevolg van de aanwezigheid van bijzonder fraaie bomen van een grote schoonheid. De 
plannen voor het opknappen bereiken nu het finale stadium en wij zullen u op zeer korte termijn 
informeren over de werkzaamheden die wij nog dit najaar willen laten uitvoeren.

 

In memoriam 

Vrijdag 2 september is overleden Erik Murman op de leeftijd van 75 jaar. De crematie heeft plaats 
gevonden op 9 september in ’t Lief in Beesd. Wij wensen de familie veel sterkte in de komende tijd.

Vieringen Ravestein

Vanaf 15 september a.s is er iedere maand een Woord en Communieviering in de speciale ruimte 
van de grote zaal in Ravestein Geldermalsen op de Wieken. Deze vieringen beginnen om 15.00 
uur en daarna is er gelegenheid om nog even na te praten bij koffie en thee. Ook als u niet in 
Ravestein woont bent u van harte welkom bij deze vieringen.  
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Afscheid Gemengd Koor

Het Gemengd Koor heeft jarenlang gezongen tijdens vieringen in Geldermalsen en in Buren. Niet 
alleen in de zondagsviering maar ook tijdens huwelijken en uitvaarten. Iedere week werd er 
gerepeteerd en dat schept een band.
In de loop der jaren zijn er hebben diverse dirigenten en organisten geweest die hen ondersteund 
hebben. 51 jaar geleden opgericht door Jo Baars. Dhr. Metzemakers mocht Jo Baars opvolgen, 
John Vleeming, Riet Vissers, Frank van de Velden zijn de dirigenten/organisten geweest van de 
laatste 20 jaar. 

Gregory was de allerlaatste dirigent/organist en heeft dit lang vol gehouden. Met zijn dubbelrol als  
organist en dirigent. Onmisbaar voor een koor. Corona heeft  het  besluit te stoppen met het koor 
versneld. Misschien zat het er al aan te komen maar deze situatie waarin zij niet konden zingen 
maakte het misschien ook makkelijker. Het Gemengd Koor bestond toen nog uit zeven personen 
en die  mag je wel de dye hards noemen van het koor.  

Sommige  van hen zongen al meer dan 25 jaar. Een koor is eigenlijk onmisbaar voor de vieringen. 
Er gebeurt iets. Dat voelen we allemaal. 

Tegenwoordig hebben we een oplossing door cantores en organisten in te schakelen. Zingen doet 
iets met een mens. Je wordt er blij van, je kunt iets betekenen in de viering en het is nog gezond 
ook. Op zondag 4 september hebben we, na de startviering, afscheid genomen van het Gemengd 
Koor. Een tijdperk is voorbij. Voortaan moeten we het zonder hen doen. 

Als locatieraad wensen wij hen het allerbeste en hopen wij dat zij met een goed gevoel terug 
kunnen kijken op hun periode als koorlid. Als geloofsgemeenschap hebben we onze waardering 
laten blijken in een groot applaus voor al die momenten dat zij er waren om te zingen.   
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Vluchtelingen uit de Oekraïne

Sedert begin mei van dit jaar zijn er twee gezinnen uit de Oekraïne gehuisvest in de woning naast 
de kerk te Geldermalsen. De mensen zijn intussen gewend aan de omgeving en hebben het naar 
hun zin. Na enige tijd zijn twee van de vier volwassenen erin geslaagd om een werkkring te vinden 
en dat hielp hen in deze immens complexe situatie
Van onze contactpersoon begrijpen wij dat deze mensen content zijn met de huidige situatie en dat
de contacten prettig verlopen. Met de gemeente West Betuwe zijn wij in gesprek over de 
ontwikkelingen in komende periode. 

De Locatieraad Buren Geldermalsen                    
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