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Aartsbisdom Utrecht 
t.a.v. Zijne excellentie Willem Jacobus kardinaal Eijk  
Postbus 14019 
3508 SB Utrecht 
 

Culemborg, 8 juli 2021 

 

Excellentie, 

Op 7 juli jl. hebben wij gesproken met bisschoppelijk vicaris monseigneur Woorts en de heer 

Zuijdwijk gesproken over het voornemen van het bestuur van de parochie H. Suitbertus om 

de H. Suitbertuskerk te Geldermalsen aan de eredienst te onttrekken. Sinds 2017 oriënteert 

de locatie Buren / Geldermalsen zich al op concentratie naar één kerkgebouw. Een aantal 

redenen ligt hieraan ten grondslag. 

- In ons vigerend beleidsplan ‘Onderweg in geloof’ noemen we dat we minder 

organisatie willen en meer geloof en dat veel tijd en energie zit in het in stand 

houden van kerkgebouwen. Wij voorzien dat wij noch de financiële middelen, noch 

de mensen hebben om dit te kunnen blijven doen. Bovendien betekent dit dat de 

parochie daardoor veel van de energie steekt in naar binnen gerichte, op zelfbehoud 

gerichte, organisatie (zie bijlagen pastoraal beleidsplan en notitie financiën en 

gebouwen parochie H. Suitbertus). 

- De geloofsgemeenschap Buren/Geldermalsen beschikt over twee kerkgebouwen en 

zowel het teruglopend aantal kerkbezoekers als ook het aantal katholiek 

ingeschreven noopt ertoe om de geloofsgemeenschap te concentreren. 

- Het kerkgebouw in Buren heeft een aantal meer zitplaatsen dan het kerkgebouw in 

Geldermalsen en is van monumentale waarde. 

- Wij zijn voornemens om het parochiecentrum te verplaatsen van Culemborg naar 

Buren. Zoals u waarschijnlijk weet is daartoe recentelijk de pastorie in Buren 

beschikbaar gekomen. 

- Het aantal vrijwilligers in de gehele geloofsgemeenschap staat onder druk en daarbij 

stijgt de gemiddelde leeftijd van deze vrijwilligers. 

- Bovenal biedt een mogelijke concentratie een goede kans om weer nieuw elan in 

deze geloofsgemeenschap te bewerkstelligen. 
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Wanneer wij ons verzoek tot onttrekking aan de eredienst formeel zullen indienen, gaan wij 

nader in op de argumentatie achter dit voornemen conform uw procedure ‘Het onttrekken 

van een kerkgebouw aan de Goddelijke eredienst’ d.d. 2017. 

Naar aanleiding van ons gesprek op 7 juli jl. vragen wij u via deze weg om het bestuur van de 

H. Suitbertusparochie goedkeuring om het proces van voorbereiding van een aanvraag tot 

onttrekking aan de eredienst van de H. Suitbertuskerk te Geldermalsen in gang te kunnen 

zetten. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het parochiebestuur H. Suitbertus, 

 

 

 

F. Hogenelst       B. de Weerd 

Pastoor       Vicevoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Pastoraal beleidsplan ‘Onderweg in geloof’ 2015-2018 (bij bestuursbesluit juni 2018 

verlengd t/m 2021) 

- Notitie gebouwen en financiën parochie H. Suitbertus 


