OVERZICHT BESLUITVORMING ONTTREKKING EREDIENST GELDERMALSEN
Datum

Wie

Toelichting / verslaglegging

Diverse
keren vanaf
eind 2016

Locatieraad

Vitaliteit/toekomst van de locatie Buren-Geldermalsen

29-06-2017

Locatieraad

Informatieavond vitaliteit/toekomst locatie Buren-Geldermalsen

22-10-2018

Locatieraad

Informatieavond vitaliteit /toekomst locatie Buren-Geldermalsen,
expliciet over herbestemmen kerk Geldermalsen. 3 scenario's
herbestemming gebouw besproken.

14-11-2018

Parochiebestuur

De Locatieraad Buren-Geldermalsen stelt voor om de vieringen om in de
locatie Buren-Geldermalsen te concentreren (in Buren)

11-12-2018

Parochiebestuur

Concentratie van een geloofsgemeenschap naar 1 kerkgebouw is een
ingrijpend, zorgvuldig proces. Het PB zoekt uit welke procedure
hiervoor gevolgd moet worden (machtiging, toestemming).

23-06-2019

Parochiebestuur

Het PB praat over het ontwikkelen van een stappenplan voor een
verdere samenvoeging Buren/Geldermalsen

10-07-2019

Parochiebestuur

Het PB praat over het rooster Buren-Geldermalsen tweede helft 2019

06-09-2019

Locatieraad

Informatieavond toekomst locatie Buren-Geldermalsen. Voorgenomen
concentratie naar 1 kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap als
geheel wordt besproken. Vanwege monumentale status kerkgebouw
Buren ligt sluiting van het gebouw in Geldermalsen voor de hand.

12-09-2019

Pastoraal team

PB praat over Buren/Geldermalsen toe naar één kerklocatie.

07-11-2019

Pastoraal team

In gesprek met vicevz. PB: PB wil afstand doen van kerk in
Geldermalsen. Met PT is afbouwscenario voor vieringen in 2020
besproken: in 1e helft 2020 in Geldermalsen nog 2x per maand op
zaterdagavond; 2e helft 2020 1x per maand.

12-05-2020

Pastoraal team
(actielijst)

Pastoor en diaken treden in overleg met voorzitter locatieraad over
proces van kerksluiting Geldermalsen.

25-06-2020

Pastoraal team

Er zijn nog geen concrete plannen voor kerksluiting in Geldermalsen

08-10-2020

Pastoraal team

LR Bu/Ge wil eind van het jaar stoppen met vieren in Geldermalsen. PT
is niet akkoord; er moet proces aan sluiting voorafgaan. Voorlopig
doorgaan met 1x per maand vieren in Geldermalsen op zaterdagavond.

09-10-2020

Parochiebestuur





Bestuur besluit dat wanneer verkoop van de kerk en PC
Geldermalsen aan de orde is, dit in gang gezet wordt via makelaar
Donkersloot (min. 600.000 euro)
Er wordt een brief verstuurd (bij HartSlag bijgevoegd) m.b.t.
overleg over afscheid kerk Geldermalsen

11-11-2020

Pastoraal team

Pastoor bespreekt stappenplan aan eredienst onttrekken van kerk
Geldermalsen in PT (zoals besproken op 28-10 met BdW, HB, VvdH,
FH). Bestuur besluit om verkoop in gang te zetten zodra gesprekken zijn
gevoerd over aan eredienst onttrekken van kerk Geldermalsen.

09-12-2020

F. Hogenelst

Voortgangsoverleg waarin o.a. onttrekking eredienst Geldermalsen is
besproken

B. de Weerd
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Datum

Wie
H. Buitenhuis
mgr. H. Woorts
H. Zuijdwijk

Toelichting / verslaglegging
Verslag besproken in bestuursvergadering 13-01-2021. Verslag
verzonden naar bisdom

13-01-2021

Parochiebestuur

Er is een bijgestelde stappenplan en tijdlijn gemaakt die start met
bijeenkomst met parochianen geloofsgemeenschap Bu-Ge. We gaan
zoeken naar een manier om een digitale bijeenkomst organiseren. We
moeten hierover het bisdom informeren en ook zoeken naar een
manier om degenen die niet online kunnen deelnemen, te betrekken.

18-02-2021

Pastoraal team

Er komt online informatieavond voor parochianen op 4 maart. Diaken
verzorgt vanuit PT info over pastorale begeleiding kerksluiting.

10-03-2021

Parochiebestuur

Bestuur gaat akkoord met richtprijs van 640.000 euro voor kerk en
pastorie Geldermalsen. Hans gaat dit verder uitwerken

18-03-2021

Pastoraal team

Terugblik op online informatieavond met parochianen

30-03-2021

Pastoraal team

Met vicevz PB afstemmen van programma online avond met
parochianen op 8 april.

14-04-2021

Parochiebestuur

Terugblik op 8 april: de online avond met parochianen op 8 april.
Het bestuur heeft besloten om de procedure inzake de voorgenomen
sluiting van de kerk Geldermalsen on hold te zetten. Aan de hand van
de procedure wordt het stappenplan geconcretiseerd en een nieuwe
tijdlijn gemaakt, met een ontbindende voorwaarde als het op datum X
nog niet lukt om live bij elkaar te komen.

15-04-2021

10-05-2021
01-07-2021
07-07-2021

Pastoraal team

F. Hogenelst
B. de Weerd
B. de Weerd
Mgr. H. Woorts
F. Hogenelst
B. de Weerd
M. Visser
mgr. H. Woorts
H. Zuijdwijk

Terugblik online bijeenkomst 8 april.
Met PB afgesproken dat we voorlopig doorgaan met maandelijkse
viering in Geldermalsen.
Brief 1 verzoek toestemming
Voortgangsoverleg waarin o.a. onttrekking eredienst Geldermalsen is
besproken
Voortgangsoverleg waarin o.a. onttrekking eredienst Geldermalsen is
besproken

14-07-2021

Parochiebestuur

Op 7 juli is een langdurig overleg geweest tussen HW en HZ. Onze
delegatie bestond uit MV, FH en BdW, Fred. Het volgende is o.a.
afgesproken: We hebben toestemming om de bisschop te vragen
toestemming te geven de procedure t.a.v. de onttrekking van
Geldermalsen te mogen starten middels een brief. Om te passen in de
procedure is een nieuw verzoek aan het bisdom nodig waarin gewag
wordt gemaakt van het overleg d.d. 07-07 jl.

15-07-2021

F. Hogenelst
B. de Weerd

Brief 2 verzoek toestemming start procedure voorbereiding aanvraag
onttrekking eredienst.

02-09-2021

W.H. van den
Dool

Toestemming bisdom start procedure voorbereiding aanvraag
onttrekking eredienst
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Datum

Wie

15-09-2021

Toelichting / verslaglegging
We kunnen gaan starten met de procedure. Brief van Bisdom met
goedkeuring start is ontvangen. BdW en MV gaan binnenkort een
nieuwe tijdsplanning maken.

11-10-2021

F. Hogenelst
B. de Weerd
H. Buitenhuis
mgr. H. Woorts
H. Zuijdwijk

Voortgangsoverleg waarin o.a. onttrekking eredienst Geldermalsen is
besproken

14-10-2021

Pastoraal team

Pastoor meldt dat PB 2 data gepland heeft voor hoorzitting i.v.m.
procedure kerksluiting Geldermalsen.

10-11-2021

Parochiebestuur

Bespreken voorstel inzake vervolg procedure onttrekking eredienst
Geldermalsen (stappenplan inclusief data, inhoud, opzet, procedure,
documentatie e.d.). Met het plan is akkoord gegaan, namen zijn
ingevuld en dhr. F. wordt geïnformeerd over het feit dat de procedure is
gestart.

08-12-2021

Parochiebestuur

Gesproken over de gewijzigde data van de informatieavonden en
hoorzittingen i.v.m. corona. De parochieavond die geagendeerd stond
voor 16 december is verplaatst naar 19 januari 2022. De parochianen
zijn hiervoor uitgenodigd, in week 49 is een brief hiervoor bij de
“Hartslag” gevoegd. De deadline voor het inleveren van de stukken
willen we wel halen. Deze deadline is 22 december 2021.

09-12-2021

Pastoraal team

Bespreking plan pastorale begeleiding kerksluiting Geldermalsen.

17-12-2021

Locatieraad

Op 17 december 2021 heeft de Locatieraad de sluiting van de kerk
specifiek nog eens besproken

13-01-2022

Parochiebestuur

Gesproken over het stappenplan en de data van de informatieavonden
en hoorzittingen i.v.m. corona. De informatieavond die geagendeerd
stond voor 19 februari is verplaatst naar 9 februari 2022. De
hoorzittingen zijn nu op 9 maart en 6 april.

09-05-2022

Parochiebestuur

1) Het verslag van de 2e hoorzitting is door Mildred geanonimiseerd. Dit
is gebeurd vanwege de AVG omdat het verslag op de site komt te staan.
Kan dit verslag op de site worden geplaatst? Ja.
2) Er is een document vragen en antwoorden gemaakt door Bert en
Mildred met enkele aanvullingen van Hans en Leon. Kan dit op de site
geplaatst? Ja.
3) We hebben de parochianen, die dat wilden, een nog wat langere tijd
gegeven om alternatieven aan te reiken die anders zijn dan het
voorgenomen besluit van het bestuur. Daarop hebben wij niets
ontvangen. Vastgesteld wordt dus dat er geen alternatieven zijn
ontvangen. Behalve dat door alle vragen heen schemert dat men de
noodzaak van de sluiting in Geldermalsen ernstig betwijfelt. Hebben wij
als bestuur iets gehoord wat ons doet twijfelen aan ons besluit? We
gaan in ieder geval mensen verliezen. Er zijn parochianen die niet naar
een andere locatie willen. Maar hebben we argumenten gehoord
waardoor wij denken dat het voorgenomen besluit van ons geen
doorgang kan vinden? Vanuit de LR van Geldermalsen zijn er geen
meldingen gekomen. Wel gaat het bericht rond dat mensen die tegen
zijn nu met een petitie bezig zijn. Nogmaals wordt besproken dat het
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Wie

Toelichting / verslaglegging
bestuur met deze plannen tot sluiting is begonnen vanwege de
berichten vanuit de LR dat er een nijpend tekort is aan vrijwilligers dat
helaas niet kan worden ingevuld. En het bleek ook duidelijk op de
informatieavonden en de hoorzittingen dat er heel weinig mensen
aanwezig waren. Conclusie: we hebben geen alternatieven gehoord.
Hoofdelijke stemming volgt over de vraag of de procedure in gang gezet
gaat worden.
-

Hans Buitenhuis – voor
Leon van Treijen – voor
Fred Hogenelst – voor
Mildred Visser (mandaat Bert) – voor
Bert de Weerd – voor

Besloten wordt dat het bestuur de procedure voort gaat zetten. Volgens
procedure zal begin juni de zaak bij het bisdom worden neergelegd.
Bert vraagt of Mildred en hij mandaat krijgen om dit verder te
verzorgen. Is akkoord.
Parochianen hebben het recht om te weten wat er in het bestuur
rondom dit punt is besproken. We besluiten om een aantal documenten
nu al op de website te plaatsen. Zondag 15 mei zowel in de viering van
Geldermalsen als in de viering van Buren wordt er een
kanselmededeling gedaan. Hans en Leon zullen deze uitspreken. Aparte
brief aan alle adressen (na 15 mei). Als de brief naar het bisdom gaat
zullen alle stukken, via de website, openbaar toegankelijk zijn.
Wat wordt de samenstelling van het transitieteam vanuit het PT?
Marianne en Vincent zitten in het transitieteam vanuit het PT. In de
brief, zie hierboven, aan alle adressen wordt een oproep gedaan om
zich te melden voor het transitieteam.
Werkplan: kunnen we dat definitief vaststellen? Bert en Mildred krijgen
mandaat van de vergadering om het werkplan eventueel, waar nodig,
tekstueel aan te passen maar dat hoeft dan dus niet meer langs het
bestuur.
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