VERSLAG HOORZITTING LOCATIERAAD INZAKE VOORGENOMEN SLUITING
GELDERMALSEN

Datum: 23 februari 2022
Tijd: 20.00 – 21.10 uur
Locatie: online via Teams
Notulisten: Yvonne Schneider (o.b.v. opname) en Bert de Weerd
OPENING
De vicevoorzitter opent de hoorzitting om 20.00 uur. De vicevoorzitter vraagt toestemming aan de aanwezigen
om de hoorzitting op te nemen, zodat mevrouw Schneider op basis van de opname een verslag kan maken.
Aanwezigen gaan akkoord met de opname. Niemand heeft daar bezwaar tegen. Pastoor Hogenelst zou op een
later moment deelnemen, maar die is nu al aanwezig. Daarnaast meldt de vicevoorzitter dat de heer Buitenhuis
aan deze vergadering vooral deelneemt als voorzitter van de locatieraad Buren-Geldermalsen, voor zover hij
dat kan scheiden.
Vicevoorzitter: “Mevrouw Visser en ik hebben vandaag het verslag definitief gemaakt van de laatste
informatieavond; dat wordt nog naar jullie toegezonden. Ik ben nog allemaal te verstaan he, jazeker. Dan even
naar aanleiding van die informatieavond: er zijn nog twee zaken. 1) Bij een aantal aanwezigen ontstond er wat
wrevel na afloop van die informatieavond over bepaalde gelaatsuitdrukkingen of gelach.” Mevrouw Severs:
“Moeten we daar ook al op letten?” Vicevoorzitter: “Ja, mijn vraag is om daar een volgende keer nog neutraler
in te acteren.” Mevrouw Van Winden: “Sommige opmerkingen waren zo bijzonder, dat ik daarna zonder dat te
willen met een bepaalde expressie gereageerd heb.” Vicevoorzitter: “En dan als laatste: de heer Buitenhuis
heeft op de informatieavond toegezegd om nog eens naar de planning te kijken of jullie iets meer vieringen in
Geldermalsen het komende halfjaar nog kunnen inpassen. Al zou het maar 1 keer in de maand zijn op zondag
om 11.00 uur, dat maakt het proces wat makkelijker en doet wat meer recht aan de parochianen aldaar.”
Mevrouw Severs: “Dan moet je wel een voorganger hebben en dat is een probleem.” Vicevoorzitter: “Ja, dat is
zo, maar kijk er even na zou ik willen vragen.” Mevrouw Severs en de heer Buitenhuis zeggen dit te zullen doen.
DOORNEMEN WERKPLAN
Vicevoorzitter: “”Dan wil ik, dit hoort ook volgens de formele procedure, jullie meningen horen over de
voorgenomen onttrekking van het gebouw in Geldermalsen. We hebben al eens een keer in december of
november jl. in Buren bij elkaar gezeten. Dat overleg herinner ik mij: ik vond het zinvol en plezierig. De
algemene conclusie van dat gesprek was dat jullie als locatieraad een voorstander van de onttrekking zijn. Is
dat nog steeds zo? En daarnaast wil ik hoofdstuk voor hoofdstuk van het werkplan bespreken. Ik verwacht niet
dat we hier uren mee bezig zijn, maar je weet maar nooit. Dat moet je tevens niet belemmeren in wat je ervan
vindt. Toen wij in onlangs bij elkaar zaten toen was het werkplan er nog niet en centraal staat nu de vraag van
het werkplan. Ik ga het hoofdstuk voor hoofdstuk doen. Woord vooraf dat zullen jullie waarschijnlijk gelezen
hebben of niet, maar daar zit de kern niet in.”
H1 TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE
Vicevoorzitter vervolgt: “Hoofdstuk 1 is de toekomstvisie van onze parochie. Ik zal het even kort langslopen.
Onze visie is natuurlijk ook gestoeld op het beleid van het aartsbisdom. In dat beleid vanaf pakweg het begin
van deze eeuw wordt onder meer ingezet heeft op het fuseren van parochies, daar is het nodige over
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geschreven en in dat licht is onze huidige parochie ontstaan per 1 januari 2010. En op 1 september 2013 is het
pastorale team gedeeld en aangevuld met het team van de PJXXIII. En staat in het eerste hoofdstuk ook dat
jullie al op een locatiebijeenkomst in 2018 hebben weergegeven dat de leeftijdsopbouw van de vrijwilligers in
de geloofsgemeenschappen en de bijdrage aan de kerkbalans een zwaartepunt laat zien bij de ouderen. Dat is
punt een en ik neem aan dat je daar niets op aan te merken hebt. Als jullie af en toe eens hummen, dan weet ik
dat.” Mevrouw Severs: “Is goed hoor.” Vicevoorzitter: “Dank je wel. Waar willen naartoe en waar willen aan
werken. Een van de dingen waaraan we willen werken is het zo lang mogelijk in elke geloofsgemeenschap
behouden van een kerkgebouw waar de vieringen en overige activiteiten kunnen plaatsvinden. En daarbij
dienen we vooral te werken in te geloofsgemeenschappen aan zichtbaarheid, betrokkenheid en het nemen van
verantwoordelijkheid. Ik neem aan, als ik niks hoor, dat jullie je daarin ook kunnen vinden.” Meerderen:
“Zeker.” Vicevoorzitter: “Dan wordt er nu in Buren in lijn met de hiervoor genoemde hoofdlijn van het
bestuurlijk beleid, getracht om te concentreren in Buren. En we hebben geprobeerd dat toe te lichten op twee
informatieavonden in 2021. En dat kon vanwege de coronapandemie jammer genoeg niet fysiek, wij hebben
het digitaal gedaan en dat gaf problemen voor sommige parochianen en daarom hebben we besloten om even
te wachten met de procedure totdat het wel kon en we hebben in die tussentijd ook nog de procedure nader
bestudeerd. Daar kunnen jullie je, denk ik, ook allemaal wel in vinden, dat heeft ook in november de revue
gepasseerd; – jullie zouden hummen he –; dan het financiële beleid van de parochie. We hebben in de kosten
gesneden in de hele parochie zonder dat dit substantieel effect teweeg heeft gebracht op de continuïteit en
het voorzieningenniveau in de parochie. En we hebben aan de opbrengstenkant het een en ander gedaan zodat
we wat onafhankelijker zijn van de opbrengsten van de kerkbalans. Door het gebouw in Geldermalsen af te
stoten, komt er een bedrag vrij dat geïnvesteerd kan worden op een dusdanige wijze dat het bijdraagt om op
die lijn verder te gaan. Niettemin denken wij dat, het was ook een van de vragen op de informatieavond, als we
verder gaan met het concentreren van de geloofsgemeenschap in Buren we wellicht wel wat deelnemers van
de kerkbalans zullen gaan missen in Geldermalsen, maar dat daar tegenover staat dat we het gebouw in
Geldermalsen niet meer hoeven te onderhouden.
H2 PASTORAAL TRANSITIEPLAN
Dan is er een pastoraal transitieplan en dat moet gericht zijn om de overgang van parochianen naar een ander
thuis met succes te laten verlopen. En een van de kernpunten van dit transitieplan is dat we het wel weliswaar
hebben over een geloofsgemeenschap maar dat een deel van de parochianen in Buren en Geldermalsen het
niet als zodanig ervaren. En dat daar dan toch wat verlies wordt gevoeld en dat we dat gevoel erkennen en hier
ook aandacht voor hebben. Ja? Dan, het verlies vraagt dan ook wat tijd en begrip en we blijven met de mensen
in gesprek hierover en daar speelt de locatieraad natuurlijk een belangrijke rol in. Want jullie zijn onze
vertegenwoordigers in de locatie.” Mevrouw Severs: “Maar hoe zie je dat dan?” Vicevoorzitter: “Nou, gewoon
na de viering daar aandacht voor hebben als je, en binnenkort mag dat weer op zondag, met elkaar
koffiedrinkt, of je spreekt eens iemand. Het gaat erom dat je die gevoelens serieus neemt.” Mevrouw Severs:
“Als er mensen uit Geldermalsen komen, spreek ik ze wel vaak aan. Maar ja, die zien we natuurlijk niet zo heel
veel.” Vicevoorzitter: “Nee, maar als je ze ziet... “ Pastoor Hogenelst: “En dit moeten we ook gaan organiseren
en daar is een plan voor nodig en de bedoeling is dat het pastorale team de locatie bijstaat om mensen te
helpen zich thuis te gaan voelen in Buren; dus inderdaad met ze praten, georganiseerd en ongeorganiseerd, en
inventariseren wat ervoor nodig is om de mensen van Buren te helpen om de mensen uit Geldermalsen t.z.t.
gastvrij te ontvangen. We hebben in het team ook wel gezegd dat als er iemand uit Geldermalsen eindelijk een
keertje komt en die gaat in Buren zitten en de eerste beste Burenaar zegt: “ja sorry, maar daar zit ik altijd”, dan
is dat een gemiste kans.” Mevrouw Severs: “Dat gebeurt toch niet?” Pastoor Hogenelst: “Nee, goed maar dat
zijn de excessen en dat moet je toch met de sfeer, met z’n allen proberen te voorkomen. We hopen dat we iets
van een overgang kunnen maken, met daarin een startviering, dat we iets van Geldermalsen mee kunnen
nemen om dat in Buren een plaats te geven. We streven ernaar dat we zoveel mogelijk mensen uit
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Geldermalsen meekrijgen voor die eerste gemeenschappelijke viering om zodoende die overgang wat de
vergemakkelijken, maar dat moeten we met elkaar, en daar is het transitieteam voor bedoeld, dat proberen te
bedenken en te organiseren.” Mevrouw Severs: “Ik denk wel dat de aanvangstijd dat een bottleneck is voor
heel veel mensen. Zoals het nu is in Buren om 9.00 uur. Want daar hoor ik mensen nog weleens over.” Fred
Hogenelst: “Ja, dat is wel een ding natuurlijk, maar goed daarin hebben we uiteraard niet zoveel keuze.”
Vicevoorzitter: “Eens, maar dat is misschien een van de onderwerpen van het transitieteam, want waar de
pastoor nu over praat is dat het transitieteam wat ruimte krijgt om met oplossingen te komen.” De heer
Buitenhuis vraagt zich af of alle deelnemers aan de vergadering het werkplan hebben gehad. Daarop antwoordt
de vicevoorzitter bevestigend: “Ja, iedereen heeft het gehad en het staat ook op de site. Zien jullie, zo vraagt hij
vervolgens, zo’n transitieteam wel zitten?” Mevrouw Severs: “Ik zie zo’n team wel zitten. Alleen mijn
werkzaamheden voor de locatie en de parochie nemen al zoveel tijd in beslag, dat ik er zelf eigenlijk niet in wil
zitten.” Vicevoorzitter: “Dat begrijp ik, maar dan heb ik uit jullie midden wel twee mensen nodig die in dit team
zitting nemen.” Mevrouw Van Winden: “Ik wil wel in het transitieteam hoor.” Vicevoorzitter: “Je hoeft ook
vandaag nog niet te tekenen bij het kruisje, maar jullie moeten wel voor twee leden zorgen.” De heer
Buitenhuis: “Ik hoor dat mevrouw Van Winden zich aanbiedt en misschien…maar ik wil niet altijd mijn vinger
opsteken.” Mevrouw Severs: "De vraag is natuurlijk hoeveel inspanning dit gaat kosten.” Vicevoorzitter: “Ja,
dat weet ik niet hè, dat is niet te overzien natuurlijk.” Pastoor: “Dat is ook wat we zelf bedenken natuurlijk, we
moeten, het plan is helder, maar wat het in uitwerking betekent, wat het nodig heeft willen we met het
transitieteam bedenken en de overgang van Buren naar Geldermalsen naar elkaar, dat is natuurlijk ook een
overgang binnen de complete Suitbertusparochie, dus we hebben bedacht, misschien is het aardig en handig
dat ook uit de andere locaties een of twee mensen worden gevraagd om mee te denken, die kunnen op
afstand een beetje beter bekijken wat er goed loopt en wat er niet goed loopt en helpen de dingen te
organiseren of te bedenken. Maar een avond in de week ofzo, dat weet ik niet.” Mevrouw Severs: “Het lijkt me
zinnig om parochianen uit Geldermalsen bij dit team te betrekken.” De vicevoorzitter stelt vervolgens om nog
eens een keer in een hoorzitting te vragen of er mensen geïnteresseerd zijn. Dit vindt iedereen een goede
mogelijkheid. Vicevoorzitter: als jullie dat een goede suggestie vinden… Mevrouw Severs: “Misschien kun je
dan nog iets duidelijker formuleren wat de bedoeling is van het transitieteam, want daar heeft nog niet
iedereen een beeld bij.” Pastoor: “Dat kunnen we wel doen en dank voor je advies.” Vicevoorzitter: “Ook dank
voor de suggestie.”
H3: TOEKOMST ORGANISATIE GELOOFSGEMEENSCHAP
Vicevoorzitter: “Dan ben ik bij pagina of hoofdstuk 3, als jullie het goedvinden.” “Ja hoor”. “Dat is de
toekomstige organisatie van de geloofsgemeenschap. En daar is door ons gesteld dat de locatieraad nog meer
een afspiegeling moet worden van de geloofsgemeenschap in diversiteit. Bijvoorbeeld leeftijd en geslacht.”
Mevrouw Severs: “Niet te veel witte mannen.” Vicevoorzitter: “Inderdaad niet te veel witte mannen, niet zoals
we nu veel witte vrouwen in de locatieraad hebben.” Mevrouw Van Winden: “Volgens mij zijn we heel divers
toch? Mevrouw Severs: “Over de samenstelling van de locatieraad hebben we het steeds, maar het lukt ons tot
op heden niet andere parochianen hiervoor te interesseren.” De heer Buitenhuis: “Laten we eerlijk zijn, ik heb
vijf parochianen benaderd t.b.v. het opvolgen van de heer S. en de eerste gesprekken waren allemaal heel leuk,
maar dan … Hoewel men geïnteresseerd was, was de veronderstelde tijdsinvestering dan toch een lastige
hobbel. Vervolgens wordt gezegd dat men ook al andere verplichtingen heeft, soms bij andere verenigingen of
wat dan ook; uiteindelijk heeft niemand heeft ja gezegd.” Vicevoorzitter: “Ik zeg ook niet dat jullie je niet
hebben ingespannen om…” De heer Buitenhuis: “nee, nee, zo voel ik dat ook niet, ik denk alleen dat we wel
moeten zeggen dat dit een ontzettend moeilijk vraagstuk is. Vicevoorzitter: “Dit alles laat onverlet en dat geldt
ook voor het parochiebestuur als zodanig, dat een zekere diversiteit wel belangrijk is. Met de komst van
Mevrouw Visser is er in het parochiebestuur wat verjonging. Dat is goed voor ons overleg en de te nemen
besluiten.” De heer Buitenhuis: “Een nadeel van de huidige samenstelling van het bestuur is dat er een
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oververtegenwoordiging vanuit Buren/Geldermalsen is, terwijl we moeite hebben om in de locatieraad de
plaatsen bezet te krijgen. We zullen ons blijven inspannen, maar ook dit is een leuk onderwerp voor de
hoorzitting.” Vicevoorzitter: “We nemen dit onderwerp mee naar de hoorzitting, ook namens jullie.” Mevrouw
Severs: “Kritische mensen, juist kritische mensen, zouden een positief aandeel kunnen hebben in zo’n
transitieteam.” Vicevoorzitter: “Dat is een goede opmerking, maar ik ben niet anders van jou gewend.“
Na een korte pauze wordt de hoorzitting vervolgd. Vicevoorzitter: “ Er wordt in het werkplan gesteld, dat er in
elk geval ook in nog te starten of al gestarte werkgroepen, commissies aandacht moet zijn voor pastoraat,
liturgie, geloofsvorming en opbouw, diaconie, zichtbaarheid, gastvrijheid en toegankelijkheid. Ik neem aan dat
daar niemand op tegen is.” Hierop volgt van allen een instemmend gehum. Vicevoorzitter: “Nu weet ik ook wel
dat jullie heel vaak het gevoel hebben dat jullie als leden van de locatieraad als enige hiervoor verantwoordelijk
zijn binnen de geloofsgemeenschap. In mijn ogen mag dat ook wel eens wat meer gedragen worden door de
medeparochianen. Jullie hoeven niet altijd alles zelf te doen.” De heer Buitenhuis: “Dat ben ik met je eens,
maar ik denk dat we wel moeten concluderen dat er veel op het bordje van de locatieraad terechtkomt.”
Vicevoorzitter: “Ja en dat zie ik.”
Mevrouw Severs: “Daarbij komt nog dat sommigen als lekenvoorgangers ook nog actief zijn. Als jij zegt dat er
nog een viering bij moet in Geldermalsen dan weet ik dat mevrouw Van Sterkenburg en ik de enige zijn die dat
kunnen doen en ik zit ook al in de locatieraad. En als er dan ook nog gevraagd wordt of je bijvoorbeeld in het
transitieteam wil zitten, denk ik, ja – jeetje mina – dan ga ik gelijk van 20 uur in de week naar 40 uur in de
week.” Vicevoorzitter: “Nee, maar dat begrijp ik.” Pastoor Hogenelst vindt het vervolgens een goed idee om
dat toe te lichten op zo’n moment als zo’n vraag komt. “Zoals onlangs op de informatieavond toen er gevraagd
werd om meer op zondag te vieren in Geldermalsen. Het was een beetje flauw hoe het ging, maar daarna was
het ook stil. Dat had dan op dat moment een fantastisch antwoord geweest.” Vicevoorzitter: “Wij kunnen
daarbij ook lekenvoorgangers uit andere geloofsgemeenschappen inschakelen.” Pastoor Hogenelst: “De vraag
is of je dat moet willen. Het is de bedoeling dat we gaan concentreren in Buren en als er dan nog twee jaar lang
lekenvoorgangers uit Maurik en Tiel voorgaan in Geldermalsen, is het de vraag wat dat uiteindelijk helpt.”
Mevrouw Severs: “We zijn ooit begonnen om al die vieringen mede niet meer te doen, naast het ontbreken van
voldoende menskracht hiervoor, omdat we graag wilden dat de mensen alvast een soort van een geruisloze
overgang naar een gemeenschappelijke viering zouden beleven. Dat ze meer gedwongen werden om naar
Buren te gaan.” Pastoor Hogenelst: “Dat geruisloos is niet gelopen zoals het bedoeld was.” Mevrouw Severs:
“Nee, maar dat was wel onze intentie hè. Op de informatieavond werd gevraagd waarom die viering veelal niet
meer was op de zondag, dan ga je nadenken, want je hebt het antwoord niet gelijk paraat. Later bedacht ik mij
dat de bemensing wel de hoofdreden was dat we zeiden dat we maar 1 plek hebben, waar iedere week een
viering is." Pastoor Hogenelst: “Hieruit blijkt dat het organiseren van vieringen op alle mogelijke plaatsen niet
alleen helpt, maar dat eigenlijk averechts werkt. Parochianen zien niet altijd hoeveel moeite het kost om dat
waar te maken. Doe je, zoals eens besloten hebben, om het aantal vieringen wat terug te brengen, hoort er
een communicatietraject bij om dat te laten snappen. Was natuurlijk een hele mooie en moedige stap van jullie
om het zo te bedenken, maar uiteindelijk heeft het niet geholpen. Blijft staan dat het langer blijven aanbieden
van vieringen ook niet zondermeer zinvol is.”
De heer Buitenhuis: “Laten we nu eerlijk zijn; als het aan de locatieraad had gelegen, was de kerk in
Geldermalsen al gesloten in 2018 en we zijn nu uiteindelijk vier jaar verder. Onze prognose toentertijd over het
kerkbezoek en de vergrijzing zijn ondertussen wel volledig uitgekomen, zelfs hier en daar nog wat extremer. En
dat is niet gunstig. Ik bedoel, we hebben te maken met een behoorlijke terugloop.” Vicevoorzitter: “Laten we
het ook niet groter maken dan het is, maar we hebben het over de vieringen tot november 2022 en als we daar
een stuk of vijf op een zondag in zouden kunnen plannen in Geldermalsen, dan heb je het over een beperkt
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aantal vieringen.” De heer Buitenhuis: “Oké, maar dan even voor jullie beeldvorming, wij moeten om een
gewoon kerk te laten functioneren ervoor zorgen dat een kerk wordt schoongehouden, we moeten ook zorgen
dat er een koster is. Wat blijkt, die mensen zijn er allemaal mee gestopt zonder enige vorm van overleg met
ons, vaak omdat ze ook al behoorlijk op leeftijd zijn en dan kom je er pas achter op het moment dat men het
besluit neemt. Dat is net zoals wij bijvoorbeeld worden geïnformeerd over mensen die namens ons in het
bestuur van schuldhulpmaatje zitten voor de gemeente West Betuwe; dan krijgen we te horen dat er een
vacature is ontstaan. Geen vooraankondiging of iets dergelijks. Je komt iedere keer in dit soort situaties voor
voldongen feiten te staan. En er zijn maar heel weinig mensen die in die vacatures stappen en dat maakt het
ontzettend moeilijk. Maar even een viering doen is niet maar even een viering, dat pand is permanent leeg, er
woont niemand meer. Een tijdje heeft er een pater gewoond, maar zijn doen en laten werd heel kritisch
bekeken. Hij had een keer de verpakking van zijn vleeswaren laten liggen, er werden gelijk door een
medeparochiaan foto’s gemaakt. Deze foto’s gaan dan op grote schaal rond. Zelfs in een getalsmatig zo’n grote
kring, dat ik blij zou zijn, als al die mensen regelmatig de weg naar de kerk zouden vinden.
Vicevoorzitter: “Zowel om recht te doen aan onze parochianen in Geldermalsen als voor het proces blijft het
goed om nog wat vieringen te plannen op zondag in Geldermalsen.“ Mevrouw Van Winden: “Ik heb daar
moeite mee. Wij hebben als locatieraad weloverwogen de beslissing genomen hoe we het gaan doen. Degene
die op de avond vroeg om de viering die heeft zelf afgehaakt als lector. De kerk moet iedere keer weer
helemaal opgekalefaterd worden en dan zitten er haast geen mensen. Ook om 11 uur zondags.” De heer
Buitenhuis: “Ik vind de insteek van sommige parochianen gewoon niet zo positief. En ik voel me dan ook door
deze mensen niet zo serieus genomen. Voor het meer gaan vieren in Geldermalsen, wordt is er vanuit die
plaats veel meer ondersteuning nodig dan de weinige ondersteuning die nu voorhanden is.”
Mevrouw Van Sterkenburg: “Hoewel ik vind dat de heer Buitenhuis en mevrouw Van Winden gelijk hebben,
wik ik wel meewerken aan een oplossing. Als er in de komende tijd vieringen zijn die op de zondagochtend om
elf uur in Buren ingeroosterd staan, is het volgens mij bijna altijd met iemand van het pastorale team. Stuur die
naar Geldermalsen en laat ons gewoon in Buren om negen uur een oplossing zoeken. Dat moet dan wel lukken,
die paar keer dat het nodig is.” De heer Buitenhuis: “Okay, laten we in die richting een oplossing zoeken.”
Mevrouw Severs: “Ik wil hier wel gezegd hebben dat mevrouw Van Sterkenburg en ik in het verleden
ontzettend ons best gedaan om de kerk in Geldermalsen toch regelmatig open te houden. Maar voor ons is dat
op een gegeven moment, gewoonweg te veel.” Vicevoorzitter: “Dat begrijp ik, daarbij komt nog dat jullie je als
locatieraad niet gedragen voelen door sommige parochianen uit Geldermalsen.
De heer Buitenhuis: ”Waar we als leden van de locatieraad last van hebben, is dat er aan goede bedoelingen
door sommigen getwijfeld wordt. Ik weet nog dat onze pastoor een paar jaar geleden bij ons was in
Buurmalsen en toen vertelden wij over de mogelijkheden die we aan het uitwerken waren zoals het gebruiken
van de kerk in Geldermalsen als een soort van familiekamer. Een medeparochiaan zei dat het allemaal allang
beslist was en het gebouw gewoon verkocht wordt. We konden praten als Brugman, maar het zat in zijn hoofd
en we kregen het er niet uit. En toen hij later moest vaststellen dat het niet verkocht was, begreep hij het
helemaal niet. Zoiets kost veel tijd en energie en uiteindelijk, hoe je ook je best doet, kom je niet dichterbij.”
Pastoor Hogenelst: “Dat is precies wat het transitieteam wil bewerken. Met elkaar aan de praat, horen en
weerleggen, en ondertussen een nieuw perspectief schetsen. Dus laat ze maar komen om mee te denken en
mee te doen. Zo niet, dan is de stap helder natuurlijk.” Vicevoorzitter: “Ik wil hier expliciet zeggen dat wij als
parochiebestuur heel veel waardering hebben voor datgene wat jullie voor de kerk en de plaatselijke
geloofsgemeenschap doen. En wij begrijpen dat je af en toe weleens denkt van…nou, nou...”
De heer Buitenhuis: “Laten we eerlijk zijn, wij zijn de enige locatie met twee kerken. Gellicum is niet eens meer
een tweede kerk in de Linge. Maar wij hebben er wel twee en dat is niet te handhaven. En de keuze voor Buren
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en Geldermalsen is om het even, zij het dat de kerk in Geldermalsen beter te verkopen is.” Mevrouw Van
Sterkenburg: “Ik voel inderdaad helemaal niet dat er zoveel verschil is tussen Buren en Geldermalsen.” De heer
Buitenhuis: “Dat is er ook niet.” Pastoor: “Dat is fijn om te horen.” Mevrouw Van Sterkenburg: “Zowel in Buren
als in Geldermalsen ontmoet ik positief meedenkende parochianen” De heer Buitenhuis: “Het is ook helemaal
waar wat mevrouw Van Sterkenburg zegt, ik kom een negatieve insteek nooit tegen bij de mensen met wie we
werken. Het zijn de buitenstaanders die in feite kritiek hebben. Dat maakt het ook zo…” Mevrouw Van
Serkenburg: “Volgens mij had mevrouw Van T. ook wel interesse voor een plek in het transitieteam?”
H5: AFRONDEN EN HERBESTEMMEN KERKGEBOUW
Vicevoorzitter: “Dan ga ik naar de liquidatiecommissie als jullie dat goed vinden. Deze commissie wordt
samengesteld door leden van het bestuur, het team en de locatieraad Buren/Geldermalsen. Dus als iemand
van jullie daarin zou willen zitten, is dat wel handig. Gaan jullie daar nog over overleggen?” De heer Buitenhuis:
“Ja, ik neem aan dat ik er sowieso inzit met een van de twee petjes op.” Mevrouw Van Winden: “Ik ben wel
geïnteresseerd.” Vicevoorzitter: “Tenslotte moet er nog een werkgroep komen die opruimt en verhuist.” De
heer Buitenhuis: “Dat hoeven geen leden van de locatieraad zijn. Dat kunnen prima andere vrijwilligers zijn.”
Vicevoorzitter: “Hebben jullie nog iets wat jullie mij of het bestuur willen meegeven?” Mevrouw Van Winden:
“Hoeveel mensen hebben zich opgegeven voor de hoorzitting?” Vicevoorzitter: “Dat weet ik niet op dit
moment. Ik denk dat we daar niet voor zo heel veel mensen staan fysiek gezien. We gaan het zowel digitaal als
fysiek weer doen.” Mevrouw Severs: “Weer in Buurmalsen?” Vicevoorzitter: “Ja. Ik zou het logisch vinden als
jullie onder elkaar de beide hoorzittingen verdelen. Met andere woorden, je hoeft niet bij beide hoorzittingen
aanwezig te zijn.” De heer Buitenhuis: “Aan de andere kant het gaat toch een beetje over je eigen huis, als ik
het zo mag noemen.”
De vicevoorzitter sluit deze hoorzitting om 21.10 uur.
OVERZICHT AANWEZIGEN
Namens het parochiebestuur en pastoraal team
•
•

Pastoor Hogenelst, voorzitter
De heer De Weerd, vicevoorzitter

Namens de locatieraad
•
•
•
•

De heer Buitenhuis, voorzitter (tevens penningmeester parochiebestuur)
Mevrouw Severs
Mevrouw Van Sterkenburg
Mevrouw Van Winden, penningmeester
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