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1

LEESWIJZER

Onderhavig werkplan omvat verschillende onderdelen. Hoofdstuk 33 gaat in op de toekomst
van onze parochie en relevante ontwikkelingen. Hoofdstuk 4 bespreekt de wijze waarop het
pastoraal team de geloofsgemeenschap wil begeleiden in de transitiefase. Hoofdstuk 5 gaat
in op de gewenste organisatie van de geloofsgemeenschap in de nieuwe fase om zo
concreet vorm en inhoud te kunnen geven aan het gewenste nieuwe elan. Hoofdstuk 0
beschrijft op welke wijze afscheid genomen kan worden van het kerkgebouw in
Geldermalsen. Wanneer het kerkgebouw aan de eredienst is onttrokken volgt
herbestemming en overdracht van het gebouw. De organisatie van dit proces staat
beschreven in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 wordt een concreet tijdpad en stappenplan
gepresenteerd.

2

WOORD VOORAF

Het parochiebestuur ziet als één van haar kerntaken de aanwezigheid van de katholieke
kerk te behouden in onze regio. We worden geconfronteerd met een afnemend aantal
parochianen die actief de kerk zoeken, met teruglopende inkomsten uit de kerkbalans en
met een afnemend belang van de kerk voor en in de samenleving.
Als katholieke kerk kunnen we alleen overleven als we succesvol bouwen aan een nieuw
elan. Dat geldt zowel voor de gehele parochie als voor de verschillende
geloofsgemeenschappen. Hiermee zorgen we voor een toekomstbestendige kerk. Kortom
het bestuur wil in onze parochie:
-

energie en krachten bundelen;
mensen meer samenbrengen;
met elkaar leerling van Jezus zijn en ons geloof opbouwen en ontwikkelen;
samen zorgen voor onze medemens.

Als het bestuur inzoomt op de geloofsgemeenschap Buren-Geldermalsen zien wij ook hier
een afnemend aantal parochianen die actief de kerk zoeken en achterblijvende inkomsten
uit de kerkbalans. Nog concreter leidt dit onder meer tot vacatures die op plaatselijk niveau
lastig of niet in te vullen zijn en tot extra druk op de actieve vrijwilligers. Voortgaan op
bestaande weg is een doodlopende weg, zeker als je verder de toekomst in kijkt.
Als bestuur zijn wij ervan overtuigd dat onze katholieke kerk en ons geloof onszelf en de
wereld om ons heen kan blijven inspireren om samen leerling van Jezus te zijn, om te bouwen
aan onze gemeenschap en daarmee aan Gods werk op aarde. We zien in de intensivering
van de samenwerking binnen de geloofsgemeenschap Buren en Geldermalsen rond één
kerkgebouw, mits samengegaan met goed beleid, een grote kans. Daarbij realiseren wij ons
dat het beter is dit proces nu vorm en inhoud te geven juist omdat er nog kracht en energie
aanwezig is in beide kernen. Als we langer wachten zal er teveel energie en volume
weggelekt zijn om samen te bouwen aan het gewenste elan.
Bovenstaande is geen nieuw geluid. Het gesprek hierover is al enige jaren gaande in de
geloofsgemeenschap. Op informatieavonden binnen de locatie Buren-Geldermalsen in het
recente verleden (2017-2019) is het kleiner worden van de geloofsgemeenschap en de
intensivering van de samenwerking besproken. Het bestuur hecht eraan om te benadrukken
dat deze intensivering geen overname is van de ene geloofskern door de andere. We kiezen
ervoor te concentreren rond het kerkgebouw in Buren omdat dit kerkgebouw groter en van
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monumentale waarde is. We spreken daarmee uitdrukkelijk tegen dat deze keuze gebaseerd
is op grond van verschil in vitaliteit in beide kernen.
Al met al ziet het bestuur in de voorgestelde intensivering in samenwerking binnen de
geloofsgemeenschap grote kansen voor het behoud van de katholieke kerk in BurenGeldermalsen en sluit daarbij graag aan bij de woorden van Jesaja (43:19) weergegeven in
lied 409 Gezangen voor Liturgie:

“Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen het is al begonnen, merk je het niet?”
Bestuur H. Suitbertusparochie

3

TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE

3.1

WAT ZIEN WE GEBEUREN?

Zoals onlangs gepubliceerd in het dagblad Trouw heeft Nederlandse Rooms Katholieke kerk,
nog meer dan de protestantse kerk, te maken met de decennia geleden ingezette
secularisatie. Dit heeft ertoe geleid dat de volkskerk van weleer verdwenen is. Het
Aartsbisdom Utrecht heeft ingezet op het fuseren van parochies en het stimuleren van
concentratie van de vieringen in een afnemend aantal kerkgebouwen.
Al in februari 2011 schreef de Aartsbisschop in het pastoraal-liturgisch beleidsplan1:

“Toch zullen wij onder de snel veranderende omstandigheden in kerk en
maatschappij onze krachten moeten bundelen, ons moeten concentreren op
wat in het licht van ons geloof wezenlijk is en behouden moet worden. Dit
betekent ook dat wij in de organisatie van het liturgisch leven in de parochies
ingrijpende keuzes moeten maken. Dat dit pijnlijke keuzes zullen zijn, hebben wij
als bisdomstaf ook ervaren bij het voorbereiden van deze beleidsnota. Maar we
kunnen niet alles doorgang laten vinden zoals wij dat gewend zijn of tot voor kort
waren.”
Onze Aartsbisschop heeft zich in het genoemde pastoraal beleidsplan laten leiden door een
aantal ontwikkelingen, waaronder een afnemend aantal priesters, toenemend aantal niet in
te vullen vacatures in pastorale teams, afname in beschikbare financiële middelen en
toenemende kwetsbaarheid van lokale geloofsgemeenschappen.
Onze huidige parochie is in dit licht ontstaan per 1 januari 2010 uit een fusie van acht Roomskatholieke parochies in de West-Betuwe, te weten Buren/Geldermalsen, Culemborg, Linge,
Maurik, Tiel en Varik. Vanaf 1 september 2013 is er een pastoraal team gevormd met de
parochie H. Paus Johannes XXIII, de parochie in Houten en omgeving. Ons pastorale team is
sinds die tijd in omvang afgenomen waardoor het onmogelijk is geworden om een rooster
samen te stellen dat elke geloofsgemeenschap bijna wekelijks voorziet in een voorgang uit
het pastorale team. Dit laatste is in de afgelopen jaren zichtbaar geworden in de
geloofsgemeenschap Buren – Geldermalsen.

Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht. Beleidsnota van de
bisdomstaf (2011)
1
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Zoals verwoord in het woord vooraf worden we in onze parochie geconfronteerd met een
afnemend aantal parochianen die actief de kerk zoeken (zie overzicht Kaski tellingen en
overzicht activiteiten en vacatures in de bijllage), met op termijn een verwachte terugloop
van inkomsten uit de actie kerkbalans en met een afnemend belang van de kerk voor en in
de samenleving. In de locatiebijeenkomst van 2018 is treffend weergegeven dat de
leeftijdsopbouw van de vrijwilligers in de geloofsgemeenschap en de bijdrage aan de
kerkbalans een zwaartepunt laat zien bij de ouderen (zie onderstaande grafieken). De
locatieraad heeft ons geïnformeerd dat deze situatie niet veranderd is. Sterker nog: de
ouderen in onze geloofsgemeenschap vormen nog meer dan voor 2018 de grootste groep.

3.2

WAAR WILLEN WE NAARTOE EN WAAR WILLEN WE AAN WERKEN?

Het pastoraal beleidsplan 2015-2018 gaat uit van het opbouwen en vernieuwen van ons
geloof zowel qua inhoud en organisatie (zie bijlage 9.1). Aangezien dit nog niet een voltooid
proces is, is in juni 2018 besloten de looptijd van dit beleidsplan te verlengen tot en met 2022.
Daarnaast is in juni 2020 een beleidsoriëntatie tot stand gebracht door het pastoraal team en
de parochiebesturen van de parochies H. Suitbertus en Paus Johannes XXIII (zie bijlage 9.2). In
deze beleidsoriëntatie wordt uitgesproken dat het aanbod geconcentreerd wordt waardoor
dit op een kwalitatief hoog niveau gehouden kan worden. Expliciet wordt hierin vermeld dat
niet langer ‘alles’ op alle locaties kan blijven plaatsvinden. Ook wordt in de beleidsoriëntatie
genoemd om in de nabije toekomst kern- en steunpunten te realiseren in beide parochies.
Dit laatste is in onze parochie besproken met alle locatieraden maar nog niet nader
ingevuld.
Parallel aan bovenstaande bestaat het beleid van het parochiebestuur tot nu toe uit de
volgende hoofdlijnen.
a)

b)
c)

Het intensiveren van de samenwerking tussen het parochiebestuur en de
verschillende locaties, waaronder het realiseren van een gemeenschappelijk
koren- en vrijwilligersbeleid, het gezamenlijk voeren van de actie kerkbalans, het
opleiden en delen van lekenvoorgangers, gezamenlijke uitvaartverzorging door
vrijwilligers en creëren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
gebouwenonderhoud;
Zo lang mogelijk in elke geloofsgemeenschap één kerkgebouw behouden waar
de vieringen en overige activiteiten kunnen plaatsvinden;
Met alle geloofsgemeenschappen en onze parochianen werken aan
zichtbaarheid, betrokkenheid en nemen van verantwoordelijkheid door middel
van open communicatie en transparantie. Dit is een noodzakelijke voorwaarde
om de toekomstige veranderingen en uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.
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Wanneer wij bovenstaande betrekken op de geloofsgemeenschap Buren-Geldermalsen dan
is het volgende van toepassing. Het voorgenomen concentreren in Buren is in lijn met
voornoemde hoofdlijn b) van het bestuurlijk beleid van de parochie. Het parochiebestuur
heeft de overtuiging dat de voorgenomen concentratie kan leiden tot een nieuw elan in de
geloofsgemeenschap, waardoor het pastorale beleid hier meer vorm en inhoud kan krijgen.
Het parochiebestuur heeft in 2021 geprobeerd om de voorgenomen concentratie in twee
informatieavonden bij de parochianen over het voetlicht te brengen. Vanwege de
coronapandemie heeft dat digitaal plaatsgevonden. Dit bleek voor een deel van de
parochianen niet toereikend te zijn. Daarop heeft het parochiebestuur besloten om de hele
procedure opnieuw te starten op een dusdanige wijze dat de kans op fysieke ontmoeting
naast digitale aanwezigheid tijdens informatieavond en hoorzittingen, passend bij open
communicatie en transparantie, aanzienlijk vergroot werd.
3.3

FINANCIEEL BELEID PAROCHIE

In toenemende mate heeft het parochiebestuur de afgelopen jaren met succes aan de
kostenkant gesneden zonder substantieel effect op de continuïteit en het
voorzieningenniveau in de parochie. Ook is er aan de inkomstenkant gewerkt aan een
grotere onafhankelijkheid van inkomsten uit de actie kerkbalans door onze
beleggingsportefeuille te verbeteren en onze activiteiten rond onroerend goed te
optimaliseren.
Door het kerkgebouw in Geldermalsen af te stoten, komt een bedrag vrij dat geïnvesteerd
kan worden op dusdanige wijze dat het bijdraagt aan een bron van inkomsten onafhankelijk
van de actie kerkbalans. Door het bedrag deels te investeren in verbetering van ander
onroerend goed dat in bezit is van de parochie draagt het afstoten tevens bij aan
waardevermeerdering van dat betreffende onroerend goed. Op dit moment valt niet te
overzien in welke mate de concentratie in Buren leidt tot een verlaging van de inkomsten uit
de actie kerkbalans in de geloofsgemeenschap Buren-Geldermalsen. Het bestuur gaat er
vooralsnog van uit dat een mogelijke verlaging van deze inkomsten minimaal gelijke tred zal
houden met de afname in onderhouds- en instandhoudingskosten van het gebouw in
Geldermalsen.

4

PASTORAAL TRANSITIEPLAN ‘SAMEN VERDER’

Het parochiebestuur H. Suitbertus is voornemens de Aartsbisschop te verzoeken de H.
Suitbertuskerk te onttrekken aan de eredienst. Aan het pastoraal team is gevraagd een
pastoraal begeleidingsplan te maken om de kerksluiting te Geldermalsen en de transitie naar
een nieuwe situatie voor parochianen van Geldermalsen én Buren te begeleiden. Zo’n plan
is belangrijk omdat kerksluiting en de overgang van parochianen naar een ander “thuis”
moeite zullen kosten, en met emoties gepaard zullen gaan, vooral bij degenen die hun
vertrouwde plaats moeten opgeven. Desondanks is de geloofsgemeenschap BurenGeldermalsen veerkrachtig, en wil nieuw elan creëren door aan een toekomst te bouwen.
Het pastoraal team wil de gemeenschap hierin zo goed mogelijk begeleiden. Dit
transitieplan geeft hiertoe een belangrijke aanzet. Elementen van dit plan heeft het team
voorjaar 2021 in een (online) informatieavond voor parochianen al gepresenteerd.
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4.1

UITGANGSPUNTEN BIJ EEN PASTORAAL TRANSITIEPLAN

Hoewel de geloofsgemeenschap Buren-Geldermalsen één geloofsgemeenschap is met
twee kerkgebouwen ervaart een deel van de parochianen het niet als zodanig. Het gaan
kerken in een ander gebouw en in een andere plaats wordt dan ook als een grote stap, en
als een verlies ervaren. Het is belangrijk dit te erkennen en hier aandacht voor te hebben.
Het verlies van een vertrouwde plaats van gemeenschap waar mensen veel beleefd
hebben, en die een eigen geschiedenis heeft, brengt emoties van rouw, boosheid en
verdriet met zich mee. Rouw kost tijd, en vraagt om geduld, begrip en de moed om steeds
opnieuw het gesprek aan te gaan en met mensen op pad te blijven.
Sluiting van de kerk van Geldermalsen, en de komst van “nieuwe” parochianen naar Buren
betekent niet alleen een verandering voor mensen uit Geldermalsen, maar ook een
verandering voor parochianen uit Buren. Samen een gemeenschap op één plaats vormen
betekent écht ruimte maken voor ieders gelovige inbreng, talenten en inzet.
Bestuur, pastoraal team en locatieraad moeten zich realiseren dat een aantal parochianen
uit Geldermalsen zich niet zullen aansluiten in Buren. De redenen hiervoor kunnen divers zijn.
Maar onze parochie is groter. Bestuur, team en locatieraad willen zoveel mogelijk
parochianen uit Geldermalsen helpen een nieuw thuis vinden, ook als dat elders in de
parochie is.
Alleen als parochianen van Buren en Geldermalsen hun krachten bundelen, is er toekomst
voor de geloofsgemeenschap te Buren. Beide kernen hebben sterke en minder sterke kanten
in hun zondagse en doordeweekse programma. De kunst is elkaars sterke kanten te zien, te
waarderen en in te zetten. Bewustwording van minder sterke kanten van het eigen
programma en het gesprek over bijvoorbeeld verbetering of stoppen is eveneens van
belang.
Ook al wordt Buren het liturgisch centrum voor beide gemeenschappen, er moet ook
aandacht blijven voor doordeweeks pastoraat in Geldermalsen. Wat vraagt dat bijv. aan
programma en faciliteiten (bv. ruimte)?
4.2

TRANSITIETEAM

Het pastoraal team wil in het voorjaar van 2022 een team samenstellen dat de
veranderingen voor Geldermalsen en Buren samen verder uitwerkt en gaat begeleiden.
Naast één of twee leden van het pastoraal team zou zo’n team moeten bestaan uit enkele
betrokken parochianen uit Geldermalsen en Buren. Het liefst mensen die niet al een veelheid
aan functies in de gemeenschap uitoefenen; mensen uit de middenleeftijd die willen
bouwen aan een gezamenlijke toekomst en positief staan tegenover deze uitdaging.
Idealiter doen ook één of twee mensen van elders uit de parochie mee. Zij kunnen van wat
meer afstand een frisse blik meebrengen, en belichamen met hun inzet ook dat een proces
van kerksluiting en transitie niet alleen déze kernen maar de hele parochie aangaat.
Het doel van dit team is drieledig:
1) parochianen in Geldermalsen helpen bij het afscheid nemen van hun kerkgebouw en
met aandacht voor hun geschiedenis en emoties “meenemen” naar Buren of elders
in de parochie,
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2) bouwen aan een geloofsgemeenschap waar mensen uit Geldermalsen én Buren zich
thuis kunnen voelen, o.a. door de liturgische taken samen te dragen en samen
andere vrijwilligerstaken binnen de gemeenschap te delen. Ook de aanvangstijden
van de vieringen en de zichtbaarheid van onze gemeenschap in en rond
Geldermalsen verdient aandacht.
3) bouwstenen aandragen c.q. inventariseren welke behoeften er onder parochianen
zijn voor:
a. doordeweeks pastoraat (“omzien naar elkaar”, pastoraatsgroep);
b. diaconie in Buren en Geldermalsen;
c. liturgie;
d. geloofsvorming en -opbouw voor de verschillende doelgroepen;
e. zichtbaarheid, gastvrijheid en toegankelijkheid.
f. overige thema’s zoals jeugd en gezin en jong gehuwden
Beschikbare input wordt hierin meegenomen (o.a. opbrengst uit informatieavonden
2021). Ook wordt in beeld gebracht hoe dit gefaciliteerd kan worden.
Het transitieteam werkt vanuit bovengenoemde uitgangspunten aan deze doelen en
communiceert regelmatig over hun stappen aan parochianen, de locatieraad, het
pastoraal team en aan het parochiebestuur.
4.3

TIJDSPAD

(onder voorbehoud; tijdspad beweegt parallel aan het tempo van het bestuurlijke traject)
Periode

Onderdeel

voorjaar 2022

Samenstellen transitieteam; het pastoraal team kiest uit haar midden
één of twee deelnemers. Parochianen wordt actief gevraagd mee te
denken over deelnemers in dit team. Contact met andere locaties
over evt. afvaardiging; oproep via parochieblad etc. om mensen te
werven.

voorjaar 2022

Start transitieteam met verkennende fase en uitwerking van doelen; in
deze fase worden hiervoor parochianen, waaronder vrijwilligers, uit
beide kernen van de geloofsgemeenschap geconsulteerd. Wat zijn
hun behoeften en verlangens? Wat zijn hun ideeën voor afscheid en
toekomst? Etc. Tevens: precisering van tijdspad (afhankelijk van tempo
bestuurlijk traject etc.).

medio 2022

Fase van bedenken en opstarten activiteiten m.b.t. afscheid nemen.
Eindpunt hiervan is een slotviering in de kerk in Geldermalsen. Datum
hiervoor nader te bepalen in overleg met pastoraal team,
parochiebestuur en locatieraad. Behoefte aan pastoraat en “omzien
naar elkaar” inventariseren.
Fase van bedenken en opstarten activiteiten op basis van consultatie
parochianen, waaronder vrijwilligers, uit beide kernen van de
geloofsgemeenschap

medio 2022

Voorbereiding van “overstap”, en begin van nieuwe samenwerking:
welke vrijwilligers uit Geldermalsen willen hun taak in Buren gaan
uitoefenen? Mensen met elkaar in contact brengen en
startgesprekken organiseren. Ook: gesprekken voeren en keuzes
maken in liturgie (bv. kerktijden).

najaar 2022

Bedenking vormgeving “gezamenlijke start”, en startviering. Datum
bepalen. Samenwerking van vrijwilligers op deeltaken in gang zetten
en (zo nodig) volgen en ondersteunen.
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Periode

Onderdeel

1e

Start nieuw liturgisch rooster (kerktijden). Het transitieteam maakt de
balans op van haar werkzaamheden. Zo mogelijk volgt een evt.
eindrapportage en overdracht van de werkzaamheden aan de lokaal
verantwoordelijken van de geloofsgemeenschap Buren. Indien nodig
wordt een verlenging van werkzaamheden voor het transitieteam
afgesproken, tot een bepaalde einddatum. Daarna wordt het
transitieteam ontbonden.

5

kwartaal 2023

TOEKOMST ORGANISATIE GELOOFSGEMEENSCHAP

Om zoals in het woord vooraf gezegd onszelf en de wereld om ons heen te kunnen blijven
inspireren om samen leerling van Jezus te zijn, is het ook goed te kijken waar de organisatie
van de geloofsgemeenschap Buren-Geldermalsen ontwikkeld kan worden om dit proces
optimaal te ondersteunen. In onderstaande paragrafen wordt een aantal invalshoeken van
deze organisatie tegen het licht gehouden.
5.1 LOCATIERAAD
De locatieraad Buren-Geldermalsen moet nog meer een afspiegeling worden van de
geloofsgemeenschap in diversiteit (bijv. leeftijd, geslacht) en woonplaats. Ook is het wenselijk
dat de werkgroepen binnen de geloofsgemeenschap daar waar mogelijk en wenselijk zich
vertegenwoordigen in de locatieraad. Concreet betekent dit dat er leden vanuit
Geldermalsen zitting nemen in de locatieraad, dat de locatieraad zich verjongt en dat
mannelijke vertegenwoordiging gewenst is.
5.2 WERKGROEP, COMMISSIES EN ACTIVITEITEN
Het bestuur en het pastorale team achten het belangrijk dat in de geloofsgemeenschap
Buren-Geldermalsen een pastoraatsgroep in het leven wordt geroepen. Ook is het wenselijk
dat opnieuw wordt gekeken welke werkgroepen actief zijn (dit wordt meegenomen in het
transitieplan genoemd in hoofdstuk 4), in hoeverre deze inpasbaar zijn in de nieuwe situatie
en welke werkgroepen aanvullend moeten worden opgericht. In de transitiefase moet hier
tijd voor worden ingeruimd. In elk geval dienen de volgende domeinen aandacht te krijgen:
pastoraat, liturgie, geloofsvorming en -opbouw voor de verschillende doelgroepen, diaconie,
zichtbaarheid, gastvrijheid en toegankelijkheid.
Een lacune binnen de parochie is het boeien en binden van jong gehuwden. Wanneer dit
niet op het niveau van een geloofsgemeenschap georganiseerd kan worden, zal het
parochie breed opgepakt moeten worden.
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6
6.1

AFSCHEID NEMEN
AFSCHEIDSVIERINGEN GELDERMALSEN

Om de parochianen in Geldermalsen in de gelegenheid te stellen om ook op zondag in
Geldermalsen te vieren, worden in de periode juli – november een aantal vieringen gepland
in het rooster op zondag. In het kader van de transitie is er dan op die zondag geen andere
viering binnen de geloofsgemeenschap. Parochianen waar dan ook woonachtig binnen de
geloofsgemeenschap worden expliciet uitgenodigd om aan deze vieringen deel te nemen.
In de fase van het daadwerkelijk afscheid nemen van het kerkgebouw te Geldermalsen
worden twee gebedsvieringen gehouden, en wel op zaterdag 12 november 2022 om 17.00
uur, en op zondag 13 november 2022 om 11.00 uur.2 Met een Eucharistieviering op zondag
20 november om 11.00 uur wordt officieel afscheid genomen van de H. Suitbertuskerk 2. Aan
het einde van deze viering wordt o.a. het Allerheiligst Sacrament de kerk uitgedragen. Na
het overbrengen, aan het einde van deze viering, van alle zaken die de kerk tot een gewijde
ruimte voor de Rooms Katholieke eredienst maken, verliest het kerkgebouw de gewijde
status. Bij de organisatie van deze viering wordt bijlage 2 van de procedure van het
Aartsbisdom Utrecht3 gebruikt als leidraad.
In geval er in het najaar van 2022 beperkingen zijn vanwege de coronapandemie wordt
gedacht aan alternatieven om bij het afscheid van het kerkgebouw en de laatste viering
toch zoveel mogelijk parochianen uit Geldermalsen te betrekken. Gedacht kan worden aan
het organiseren van een livestream-uitzending, “walk-through”-vieringen, openstelling van de
kerk voor individueel bezoek etc. naar gelang op dat moment nodig en mogelijk is. In deze
situatie kiezen parochiebestuur, pastoraal team en locatieraad Buren-Geldermalsen in
onderling overleg hoe de afscheidsvieringen vormgegeven kunnen worden.
6.2

STARTVIERING IN BUREN

Op zondag 27 november 2022, 1e zondag van de Advent, vieren we dat parochianen uit de
gemeenschappen van Buren en Geldermalsen samen verder gaan onder één dak in de H.
Gregoriuskerk te Buren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verwelkomen van de
gelovigen uit Geldermalsen die afscheid genomen hebben van het kerkgebouw in hun
woonplaats.

7
7.1

AFRONDEN EN HERBESTEMMEN KERKGEBOUW
HERBESTEMMING EN VERKOOP GEBOUW

Het parochiebestuur is voornemens het kerkgebouw, de woning en andere opstallen te
verkopen. De opbrengst van deze verkoop zal gebruikt worden voor het onderhoud van de
overige gebouwen en de versterking van de financiële positie van de parochie.
Met vertegenwoordigers van het Aartsbisdom is gesproken over mogelijk alternatief gebruik
van de gebouwen binnen onze parochie, onder andere over de mogelijkheid om de
gebouwen deels als rouwcentrum in te zetten. Deze faciliteit is sinds enkele jaren al in Beesd
gerealiseerd. Ook is het gebouw in Geldermalsen hier minder geschikt voor. Daarnaast heeft

Genoemde data zijn onder voorbehoud van voortgang procedure.
Procedure “Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst” van het Aartsbisdom
Utrecht (2017).
2
3
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het parochiebestuur ervoor gekozen om de pastorie van Buren te ontwikkelen tot
parochiecentrum omdat dit gebouw hiervoor meer mogelijkheden biedt dan het gebouw in
Geldermalsen. Het parochiebestuur heeft in 2019 besloten om potentiële leegstand van
gebouwen tegen te gaan. Leegstand kost de parochie immers geld vanwege
energiekosten, verzekeringen, lokale heffingen, belastingen en onderhoud. Al met al heeft
het parochiebestuur de conclusie getrokken dat verkoop van het kerkgebouw in
Geldermalsen de voorkeur heeft bij concentratie van de geloofsgemeenschap rond één
kerkgebouw.
Op dit moment zijn zes potentiële kopers bij ons bekend. Zij zullen wanneer het proces van
het onttrekken van het kerkgebouw aan eredienst haar voltooiing nadert door de makelaar
benaderd worden. Het parochiebestuur zal in overleg met de makelaar selectiecriteria
opstellen, waarbij de richtlijnen van het bisdom leidend zijn. De makelaar bewaakt de
procedure volgens de richtlijnen van de branchevereniging. De voorlopige
koopovereenkomst zal vervolgens, in overeenstemming met de richtlijn van het aartsbisdom
opgesteld worden. Zodra de voorlopige koopovereenkomst getekend is, wordt bij het
aartsbisdom een machtiging aangevraagd om de gebouwen te mogen verkopen.
Aangezien hier sprake is van een bedrag boven de €200.000,00 dient dit verzoek ook aan de
Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) en het Kapittel voorgelegd te worden.
Eerst nadat beide hun goedkeuring aan ons verzoek hebben gegeven en de machtiging is
afgegeven, kan de definitieve koopovereenkomst bij de notaris passeren.
7.2

LIQUIDATIECOMMISSIE

Het parochiebestuur stelt een liquidatiecommissie in die de bestaande inventarislijst van de
roerende zaken in het kerkgebouw verifieert en indien nodig aanvult. In overleg met het
bisdom geeft de commissie bestemming hieraan. Het parochiebestuur stelt in het voorjaar
van 2022 de liquidatiecommissie in. Deze commissie wordt samengesteld uit leden van het
parochiebestuur, pastoraal team en locatieraad Buren-Geldermalsen. Het parochiebestuur
neemt omtrent het instellen van de liquidatiecommissie tijdig contact op met aartsbisdom.
De liquidatiecommissie maakt, conform bijlage 2 van de procedure van het Aartsbisdom
Utrecht3, een voorstel inzake de herbestemming van de aanwezige kerkelijke bezittingen in
het kerkgebouw van Geldermalsen4. Dit voorstel geeft antwoord op de volgende vragen:
-

Welke goederen worden naar Buren verplaatst?
Welke goederen worden in andere locaties binnen de parochie geplaatst (i.o.m.
locaties)
Welke goederen blijven over voor verkoop / veilingen o.i.d.?
Welke goederen blijven achter in Geldermalsen?

De inventaris van het kerkgebouw is goed en gedetailleerd vastgelegd. Overleg met
mevrouw P. Verhoeven van het Catharijneconvent op 17 januari 2022 heeft uitgewezen dat
inventaris die niet direct een herbestemming krijgt, mogelijk in depot zal worden
ondergebracht. Deze laatste stap wordt in overleg met de adviseurs van het aartsbisdom
gezet.

Zie Handreiking Roerend Religieus Erfgoed samengesteld door Museum Catharijneconvent en
voormalig SKKN
4
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7.3

OPRUIMEN EN VERHUIZEN

Het parochiebestuur stelt een werkgroep in voor het opruimen en ontruimen van het
kerkgebouw en de pastorie in Geldermalsen en de verhuizing van de goederen. Deze
werkgroep volgt de instructies van de liquidatiecommissie over de herbestemming van de
roerende goederen en kerkelijke bezittingen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers
van de geloofsgemeenschap Buren-Geldermalsen en het parochiebestuur. Deze werkgroep
stelt een plan van aanpak op voor het voorbereiden en organiseren van de ontruiming en
de verhuizing. De werkgroep houdt toezicht op de uitvoering van dit plan.

8

TIJDPAD EN STAPPENPLAN

Het parochiebestuur heeft in 2021geprobeerd om de voorgenomen concentratie in twee
informatieavonden bij de parochianen over het voetlicht te brengen. Vanwege de
coronapandemie heeft dat digitaal plaatsgevonden. Dit bleek voor een deel van de
parochianen niet toereikend te zijn. Daarop heeft het parochiebestuur besloten om de hele
procedure opnieuw te starten op een dusdanige wijze dat de kans tot fysieke ontmoeting
tijdens informatieavond en hoorzitting, passend bij open communicatie en transparantie,
aanzienlijk vergroot werd. Tevens heeft het bestuur ervoor gekozen zoveel mogelijk
parochianen de kans te geven de hoorzitting te kunnen bijwonen en hiervoor twee
momenten in plaats van één te organiseren.
In het voorjaar van 2021 bleek tevens dat het onttrekken van een kerkgebouw aan de
eredienst een ingewikkeld proces is. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur opnieuw de
procedure “Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst” van het
Aartsbisdom Utrecht (2017) heeft bestudeerd en formeel de Aartsbisschop heeft gevraagd
toestemming te geven om de procedure verder te vervolgen.
Conform deze procedure is door het parochiebestuur in samenspraak met de locatieraad
Buren–Geldermalsen en het pastoraal team onderstaand tijdpad en stappenplan opgesteld.
Genoemde data zijn onder voorbehoud van voortgang van de procedure.
Nr.

Stap

Datum

Toelichting

1.

Informatieavonden
geloofsgemeenschap BurenGeldermalsen

04-03-2021

Online bijeenkomst

08-04-2021

Online bijeenkomst

Verkrijgen schriftelijke
goedkeuring bisschop voor
zetten vervolgstappen

08-07-2021

Verzoek ingediend

02-09-2021

Ontvangst brief met toestemming

3.

Informatieavond
geloofsgemeenschap Buren –
Geldermalsen inzake
vervolgprocedure voorgenomen
sluiting kerkgebouw
Geldermalsen

09-02-2022

Presentatie toekomstplannen
parochie en werkplan
voorgenomen sluiting
Geldermalsen.

4.

Hoorzitting locatieraad

23-02-2022

Presentatie werkplan
voorgenomen sluiting
Geldermalsen.

5.

Hoorzittingen
geloofsgemeenschap met

09-03-2022

1e hoorzitting

2.
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Nr.

Stap
presentatie werkplan schriftelijk
en mondeling

Datum

Toelichting

6.

Verzamelen aanvullingen,
opmerkingen, bezwaren en
alternatieven.

18-03-2022

Deadline mailen aanvullingen,
opmerkingen, bezwaren en
alternatieven n.a.v. hoorzitting 1
naar
hoorzitting@suitbertusparochie.nl.

7.

Hoorzittingen
geloofsgemeenschap met
presentatie werkplan schriftelijk
en mondeling

06-04-2022

2e hoorzitting voor parochianen
die niet aanwezig konden zijn bij
1e hoorzitting

8.

Verzamelen aanvullingen,
opmerkingen, bezwaren en
alternatieven.

13-04-2022

Deadline mailen aanvullingen,
opmerkingen, bezwaren en
alternatieven n.a.v. hoorzitting 2
naar
hoorzitting@suitbertusparochie.nl.

9.

Parochiebestuur bespreekt
resultaten hoorzittingen

09-05-2022

Parochiebestuur communiceert
besluiten aan parochianen:

Parochiebestuur beslist of
voortzetting van de procedure
tot onttrekking aan de eredienst
vervolgd wordt.

-

brief parochianen BurenGeldermalsen
kanselmededeling
website parochie

Parochiebestuur stelt definitief
werkplan vast (versie 2.0)
10.

Parochiebestuur formuleert
verzoek tot onttrekking eredienst
kerk Geldermalsen

week 20-21

11.

Parochiebestuur dient schriftelijk
verzoek tot onttrekking eredienst
in bij aartsbisschop

01-06-2022

12.

Bisschop hoort priesterraad
inzake het ontvangen verzoek

13.

Bisschop stuurt aangetekend
een gemotiveerd decreet naar
het parochiebestuur

Decreet geeft aan binnen welke
termijn en bij wie er bezwaar resp.
beroep ingediend kan worden
tegen het decreet.

14.

Parochiebestuur maakt het
besluit van de bisschop z.s.m.
bekend aan de parochianen

-

15.

5

Afscheidsvieringen kerkgebouw
Geldermalsen

Verzoek wordt aangetekend
verzonden. Stukken worden
gepubliceerd op de website

12-11-20225
13-11-20225

Brief parochianen BurenGeldermalsen
Kanselmededeling
Bericht HartSlag en Dichtbij
Website parochie
Lokale krant

Parochianen hebben
gelegenheid afscheid te nemen
van het kerkgebouw. Zie
hoofdstuk 0.

Genoemde data zijn onder voorbehoud van voortgang procedure
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Nr.
16.

Stap

Datum

Toelichting

Laatste viering kerkgebouw
Geldermalsen

20-11-20225

-

17.

Verlaten kerkgebouw en
bijgebouwen (verhuizing)

Overbrengen allerheiligst
sacrament
Overbrengen evangeliarium,
relikwieën, HH. Oliën en
paaskaars
Zie bijlage 2 procedure 2017
aartsbisdom

Eerste
kwartaal 2023

De herbestemming en verkoop van het pand loopt parallel een eigen traject. Zie hiervoor
hoofdstuk 7.
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9

BIJLAGEN

9.1

PASTORAAL BELEIDSPLAN 2015-2015

Zie separaat PDF document
9.2

BELEIDSORIËNTATIE JUNI 2020

Zie separaat PDF document
9.3

TELLING KASKI GELOOFSGEMEENSCHAP BUREN-GELDERMALSEN

120
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Geldermalsen

9.4

Buren

OVERZICHT WERKGROEPEN EN VAC ATURES GELOOFSGEMEENSCHAP

Catechese

B

G

B&G

Vacatures

Toelichting

Kinderwoorddiensten

X

Samenwerking net gestart

Geloven nu

X

2

Doelgroep parochiebreed; bezetting
organistie klein

Gebedsvieringen

X

2

Doelgroep parochiebreed; bezetting
organisatie klein

Vormselcatechese
2parochies

X

1

Vanuit locatie 1 afgevaardigde lid
van parochiewerkgroep

1e H. communie
catechese

X

2

Francine (G) en Gerrie (B),
versterking gewenst
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Gemeenschapsopbouw
en pastoraat

B

G

B&G

Vacatures

Toelichting

Werkgroep Rouw en Trouw

X

2

Nu 1 voorganger, 1 koster, 1
kruismaker, allen uit Buren,
kwetsbaar. Wel samenwerking met
de Linge

Wijkcontacten

X

8

Diverse wijken zijn niet bezet.
Samennemen met
pastoraatsgroep?

Bloemetje van de week

X

2

Nu 1p, kwetsbaar. Samennemen
met pastoraatsgroep?

4

Geen pastoraatsgroep, min. 4p
gewenst

X

2

Onvoldoende bezetting

?

2

O.l.v. Jacqueline en Vincent,
vervolg invulling meenemen in
transitie

Pastoraatsgroep
Werk a/d Kerk
Jeugdgroep (10p)

Vieringen

X

B

G

Liturgisch beraad en
planning
Voorgangers (leken) en
lectoren

X

X

(V4,
L2)

(V0,
L4)

Ontvangstteam
(gastvrouw en -heer)

X (2)

B&G

Vacatures

Toelichting

X

1

Voorbereiding vieringen en
planning

4

Geen lekenvoorgangers
beschikbaar voor
Geldermalsen.

2-4

Ontvangst en welkom heten bij
vieringen

4

Geen kosters. Lectores zijn ook
koster. Nodig 2 per locatie

Kostersgilde
Dithaga

X

Zanggroep Suit

X

Cantores/organisten

X

Lichte krimp in aantal leden
3
cantores

Bij iedere viering muziek met
zang, wel kwetsbaar.
Organisten 3, cantors 4.

Kinder- en jongerenkoor
Misdienaars

X

X

Aantal is klein; inzet kent een
lage frequentie

Bloemengroep

X

X

Stabiele bezetting

Koffieschenken

X

X

Goede bezetting

Organisatie algemeen

B

G

B&G

Vacatures

Toelichting

Ledenadministratie

X

1

2p, versterking gewenst

Locatieraad

X

2

Aanvulling uit Geldermalsen
gewenst
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Organisatie algemeen

B

G

B&G

Activiteiten diaconie

Kerkbalans

X

Lopers kerkbalans

X

Kerkhof Buren

X

Vacatures

Toelichting

2

Onvoldoende invulling binnen
geloofsgemeenschap.
Samennemen met activiteiten
wijkcontacten?

2

Verloopt goed, maar vergrijzing
neemt toe

X

Kwetsbare bezetting
Loopt goed

Redactie Nieuwsbrief

X

2

Verloopt goed, bezetting
kwetsbaar

Redactie Hartslag

X

2

Samen nemen met
nieuwsbrief?

Bouwzaken / onderhoud

1

Schoonmaakploeg

X

X

Afvaardiging vanuit
geloofsgemeenschap

B

G

B&G

2

Verloopt goed, maar
uitbreiding is wenselijk

Vacatures

Toelichting

Stichting schuldhulpmaatje

X

PCI

X

Samenwerking met Linge en
Varik

Werkgroep Lourdes
bedevaart 2parochies

X

1p vanuit B-G lid namens
parochie Suitbertus
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