
Nieuwsbrief Buren Geldermalsen Februari 2023

Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2023. In korte artikelen wordt u geïnformeerd over een 
aantal zaken die specifiek in onze locatie spelen.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Oude tradities worden opnieuw opgestart. Via een ouderling van de Hervormde Gemeente Buren 
bereikte ons het verzoek om samen het dauwtrappen op Hemelvaartsdag weer te laten 
plaatsvinden. In het verleden organiseerden wij met elkaar een ochtendwandeling en na afloop van
dit dauwtrappen nuttigden wij samen een ontbijt en ter afsluiting verzorgden wij ook samen een 
kerkdienst.

De Locatieraad Buren Geldermalsen staat positief tegenover dit initiatief en nodigt u uit om aan 
deze gezellige en inspirerende activiteit deel te nemen. U kunt zich hiervoor opgeven bij het 
secretariaat van de locatie, mevrouw Gerrie Verweij. Zodra er meer bekend is over de details van 
het programma worden die bekend gemaakt.

De Oekraïense gasten

In de vorige nieuwsbrief meldden wij u dat het goed gaat met de Oekraïense bewoners van onze 
voormalige pastorie aan de Stationsweg 9 in Geldermalsen. In overleg met de medewerkers van 
de gemeente West Betuwe, het parochiebestuur en de Locatieraad is besloten dat de huidige 
regeling voor de Oekraïense gasten tot 1 augustus 2023 verlengd wordt. Ook kunnen wij u melden
dat drie van de vier volwassenen een werkkring gevonden hebben. Zij en wij zijn daar heel blij 
mee.

Begraafplaats Buren

Na een lange tijd van voorbereiden is het dan eindelijk zover. Het Plan van aanpak voor de 
renovatie van de begraafplaats is door de Locatieraad goedgekeurd en binnenkort kunnen de 
werkzaamheden van start gaan. Het karakter van onze mooie begraafplaats zal niet veranderen, 
want dat is bij uitstek iets waar alle parochianen en nabestaanden zo enthousiast over zijn. De 
paden, het groen, het meubilair en tal van andere zaken zullen opgeknapt worden. Voor de 
bezoeker van de begraafplaats zullen de faciliteiten verbeterd worden zodat gebruik gemaakt kan 
worden van comfortabele banken. Ook de faciliteiten voor het verzorgen van het groen en of 
bloemen zullen verbeterd worden, zodat iedere bezoeker weer tevreden naar huis kan terugkeren.
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Kerkbalans 2022 en 2023

In het begin van het nieuwe jaar kijken wij ook even over onze schouder. In het afgelopen jaar is 
de opbrengst van de Aktie Kerkbalans onder andere in onze locatie iets afgenomen. Dat is spijtig. 
Tegelijkertijd beseffen wij allen dat wij leven in onzekere en complexe tijden. De invloed van de 
energiecrisis kan grote gevolgen voor de financiële positie van individuen en gezinnen hebben. 
Tegen die achtergrond is het van groot belang dat wij met z’n allen proberen de vitaliteit van onze 
gemeenschap te borgen. Indien u iets meer kunt missen is het fijn wanneer u dan aan uw kerk 
geeft, zodat wij onze taken kunnen blijven uitvoeren. Voor uw niet aflatende steun aan uw kerk 
bedanken wij u.

Wilt u eventueel iets extra’s op onze bankrekening overmaken, dan kunt u dat doen op de 
volgende bankrekening: NL82RABO 0321 219 414.

In Memoriam

Dhr. A Marchandisse is na een afnemende gezondheid in de leeftijd van 80 jaar ingeslapen. André
woonde in Tricht, was tijdelijk opgenomen in het verpleeghuis en werkte daar aan zijn herstel. 
Helaas heeft het niet zo mogen zijn. De uitvaart heeft plaats gevonden in de Suitbertuskerk in 
Geldermalsen , waarna hij begraven is bij zijn vrouw op de Algemene Begraafplaats in 
Buurmalsen. Wij wensen de kinderen veel sterkte met het gemis.

Dhr Claessens is 27 december overleden in het verzorgingshuis in Haaften in de leeftijd van 90 
jaar. Hij woonde aan de Tunnelweg in Geldermalsen. De uitvaart heeft plaats gevonden in de 
Betuwepoort in Rhenoy. Hij is bijgezet bij zijn familie op de begraafplaats in Rhenoy.
Wij wensen familie, neven en nichten veel sterkte voor de toekomst.

Dhr. Dick van Zuilen uit Geldermalsen is 10 januari in de leeftijd van 71 jaar overleden. Dick was 
een trouwe kerkganger en zat altijd op de achterste bank rechts. Problemen met zijn gezondheid 
en veel ups en downs zijn hem fataal geworden. De uitvaart heeft plaats gevonden in de 
Suitbertuskerk in Geldermalsen en hij is begraven in Culemborg. Wij wensen zijn echtgenote Ans 
en de kinderen veel sterkte met het gemis van Dick.

Dhr. Otto Coert is 26 januari in de leeftijd van 84 jaar overleden. Hij woonde met zijn vrouw in 
Geldermalsen en de kerk was heel belangrijk voor hem. Hij  kwam regelmatig in de Suitbertuskerk,
ook toen zijn gezondheid verslechterde. Hij probeerde altijd de lichtpuntjes in het leven te zien. De 
uitvaart heeft plaats gevonden in het crematorium in Tiel. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel 
sterkte met het verlies van Otto.

Mw. Antoinette de Heus-Laheij is 3 februari op 73-jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart heeft in 
besloten kring plaatsgevonden. Zij was lid van de werkgroep werken voor de kerken. Wij wensen 
haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

De Locatieraad Buren Geldermalsen 
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