DE RELATIE VAN DE OMVANG VAN HET GEBOUW EN DE ACTUELE LITURGISCHE
VEREISTEN/ DESIDERATA
VOOR BISDOMPROCEDURE ONTTREKKING AAN EREDIENST VAN DE H. SUITBERTUSKERK TE
GELDERMALSEN
De H. Suitbertuskerk in Geldermalsen is een kleine kerk met ca. 100 zitplaatsen die verdeeld zijn over banken
aan weerszijden van het middenschip van de kerk. De laatste jaren (vóór corona) kerkten in Geldermalsen
gemiddeld 45 parochianen per zondag. De grootte van de kerk is dus ruim voldoende voor het aantal gelovigen
dat regelmatig de kerk bezoekt.
NADELEN KERKGEBOUW VOOR VIERING VAN DE LITURGIE
Een minpunt van het kerkgebouw voor de viering van de liturgie is het kleine priesterkoor. Het biedt net aan
ruimte voor de voorganger en misdienaars. Een echt probleem is dat koorzangers moeilijk te plaatsen zijn. Er is
wel een koorzolder, maar deze is te klein voor het aantal zangers en mag niet gebruikt worden vanwege
brandveiligheidsvoorschriften. Koorzangers moeten dus van het priesterkoor gebruik maken omdat elders in de
kerk voor hen geen geschikte plaats te vinden is. Maar mét koorzangers is voor de voorganger en assistenten
op het priesterkoor nauwelijks nog ruimte. Dat vinden pastoor en pastoraal team een onwenselijke situatie
temeer daar zicht op het tabernakel dan ontbreekt.
In het kerkgebouw ontbreekt verder een Mariakapel die onafhankelijk van de kerk overdag en doordeweeks
open te stellen is voor publiek.
De parochiezaal naast de kerk (in de voormalige pastorie) is van het formaat huiskamer (4 x 6 m.). Daarmee is
deze zaal te klein voor de meeste parochieactiviteiten.
N.B.: het pastoraal team merkt op dat de situatie in de kerk in Buren overeenkomt met die in Geldermalsen als
het gaat om mogelijkheden voor de viering van de liturgie. Beide kerken zijn ongeveer even groot. Ook in Buren
doet zich het probleem voor dat koorzangers alleen op het (kleine) priesterkoor kunnen staan.
BIJZONDERE SITUATIES
In noodsituaties of bijzondere tijden (bv. coronatijd) kan in de Suitbertuskerk geen veilige looproute gecreëerd
worden omdat zijpaden naast de kerkbanken ontbreken. Er is alleen een middenpad dat ook niet erg breed is.
Ook zijn er onvoldoende ventilatiemogelijkheden omdat er in de kerk geen ramen open kunnen. Alleen de
buitendeur kan worden opengezet.
In de coronatijd waren er op 1,5 meter maximaal 27 zitplaatsen in een viering beschikbaar; te krap om alle
regelmatige kerkgangers een plaats te bieden.
CONCLUSIE
Alles bij elkaar genomen is de H. Suitbertuskerk een krap gebouw met beperkte mogelijkheden en beperkt
gebruiksgemak. Daarnaast constateren we dat het aantal kerkgangers terugloopt en belangrijke liturgische
functies, zoals die van een koster, niet meer door plaatselijke parochianen kunnen worden ingevuld.
De keuze om de H. Suitbertuskerk te onttrekken aan de eredienst wordt echter niet in eerste instantie bepaald
door liturgische vereisten of wensen. Zoals door het bestuur aangegeven wordt, valt de keuze op de kerk in
Geldermalsen om een aantal andere redenen.
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