OVERZICHT VRAGEN, ANTWOORDEN EN BEZWAREN
BETREFT VOORGENOMEN ONTTREKKING AAN DE GODDELIJKE EREDIENST KERKGEBOUW TE
GELDERMALSEN, VERSIE 14 APRIL 2022

OVERZICHT INGEDIENDE VRAGEN
HOORZITTING D.D. 9 MAART 2022
Voor antwoorden op onderstaande vragen, verwijzen wij u naar het verslag van de hoorzitting van 9 maart
2022.
Antwoorden1

Vraag
Bent u bereid om uw voorgenomen besluit nog te heroverwegen?
Tijdens de informatieavond heeft u aangegeven dat er geen financiële redenen zijn om de
kerk te sluiten, maar wat zijn de financiële gevolgen van verkoop?
Waarom wil de locatieraad de kerk onttrekken: graag onderbouwen met feiten
Waarom wil het parochiebestuur de kerk onttrekken: ook graag feiten hierbij aanreiken
Waarom wilt u de pastorie in Buren weer gedeeltelijk verhuren, nu het 15 jaar heeft gekost
om de laatste huurders eruit te krijgen?
Waarom gaat de pastoor daar niet wonen?
Krijgen parochianen inzicht in het informatiepakket wat aan het bisdom wordt verzonden en
wanneer?
Kunt u de parochianen op de hoogte houden van de voortgang van dit proces, zoals
indiening van het verzoek, de vergadering van de priesterraad en het decreet van het
bisdom?
Kunt u het ANBI financieel overzicht bekend stellen aan de parochianen?
Hoe ziet de totale vastgoedportefeuille van de parochie eruit: eigendom,
huur/verhuur/pacht en/of erfpacht
Hoe vindt terugkoppeling plaats van de beantwoording van deze vragen, svp voor de
volgende hoorzitting?
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in deze kolom

HOORZITTING D.D. 6 APRIL 2022
Voor antwoorden op onderstaande vragen waar een vinkje staat, verwijzen wij u naar het verslag van de
hoorzitting van 6 april 2022.
VRIJWILLIGERS EN ENERGIE
Vraag

Antwoorden2

Wat heeft de locatieraad concreet gedaan om
vrijwilligers te werven voor specifieke taken in
Geldermalsen?

Diverse oproepen via parochieblad, nieuwbrief locatie,
in de kerk en bij andere bijeenkomsten en
evenementen.

Wat heeft het parochiebestuur concreet gedaan
om vrijwilligers te werven voor specifieke taken in
Geldermalsen, eventueel hand-picked?

N.v.t: is taak van locatieraad

Hoe ziet het vrijwilligersbestand er uit, ingedeeld
naar alle parochiekernen binnen de
Suitbertusparochie

Tijdens de hoorzitting is inzicht gegeven in de stand van
zaken rond het vrijwilligersbestand binnen de
geloofsgemeenschap Buren-Geldermalsen inclusief
vacatures. In totaal zijn ca. 50 nieuwe vrijwilligers nodig
om de activiteiten die voor Corona noodzakelijk en
wenselijk waren in de lucht te houden.
Vrijwilligersbestand in de overige
geloofsgemeenschappen binnen de parochie is in dit
kader niet relevant.

Zijn individuele parochianen benaderd om
eventueel als lekenvoorganger te gaan
functioneren?

Ja, door de locatieraad

VERTROUWEN EN PROCESGANG
Vraag

Antwoorden3

Bent u bereid het verzoek van het parochiebestuur
d.d. 15 juli 2021 te delen met de parochianen?
Wat is de visie van het pastoraal team aangaande
het voorgenomen besluit?

Het pastoraal team kan zich vinden in de door het
parochiebestuur ingezette koers in dezen.

Het parochiebestuur predikt transparantie, maar
tot nu toe is er geen beleidsmatige en/of
cijfermatige onderbouwing gepresenteerd aan de
parochianen, wanneer komt u met een
cijfermatige onderbouwing?
Op welke wijze zijn vrijwilligers betrokken geweest
bij het voorgenomen besluit?

Mondeling via de diverse informatiebijeenkomsten c.q.
voorlichtingsavonden en hoorzittingen, via de website,
het parochieblad en speciale “inleggers” voor de
parochianen in de geloofsgemeenschap BurenGeldermalsen

Op welke wijze zijn koorleden betrokken geweest
bij het voorgenomen besluit?

Zie hierboven, koorleden zijn ook parochianen.
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Vraag

Antwoorden3

Op welke wijze zijn andere gebruikers/huurders
betrokken bij het voorgenomen besluit?

Het kerkgebouw Geldermalsen en bijbehorende
pastorie wordt op dit moment niet door anderen
gebruikt.

Is een verslag beschikbaar van de overleggen zoals
hiervoor aangegeven?
Waarom is niet overlegd met de parochianen in
Geldermalsen, alvorens het voornemen te
ontwikkelen tot het besluit om de kerk in
Geldermalsen te sluiten?

De locatieraad heeft in de periode 2017-2019 drie
informatieavonden georganiseerd. Vanaf 2021 heeft
het parochiebestuur het proces overgenomen van de
locatieraad, waarna verschillende informatieavonden
zijn geweest.

VOORGAANDE INTERVENTIES
Vraag

Antwoorden4

Wat heeft de locatieraad concreet en specifiek
gedaan om de parochiekern Geldermalsen te
ontwikkelen, mede in het licht van de
nieuwbouwwijk de Plantage?
Wat heeft het parochiebestuur concreet en
specifiek gedaan om de parochiekern
Geldermalsen te ontwikkelen?

Het parochiebestuur heeft afgelopen jaren de
locatieraad gestimuleerd om daarin activiteiten te
ontwikkelen.

Wat heeft het Bisdom Utrecht concreet en
specifiek gedaan om de parochiekern
Geldermalsen te ontwikkelen

Het parochiebestuur ervaart niet dat het bisdom zich
actief bezig houdt met activiteiten op het gebied van
het ontwikkelen en ontplooien van individuele
geloofsgemeenschappen.

Waarom zijn de vieringen in Geldermalsen de
afgelopen jaren, voorafgaande aan de Coronapandemie, structureel verlaagd en zijn zelfs met
Pasen en Kerst geen vieringen gepland?

De locatieraad heeft enige jaren geleden ervoor
gekozen het zwaartepunt van de vieringen binnen de
geloofsgemeenschap op de zondagochtend te leggen in
Buren met daarbij vieringen op zaterdagavond in
Geldermalsen. Achterliggende redenen hiervoor zijn het
geringe aantal vrijwilligers in de ondersteuning van de
vieringen en het verminderen van het aantal vieringen
met voorganger vanuit het pastoraal team in de
geloofsgemeenschap.

In vervolg op de, tijdens de informatieavond van 9
februari, gestelde vragen met betrekking tot de
maandelijkse zondagse vieringen om 11:00 uur in
Buren, lijkt de locatieraad op haar (om onduidelijke
redenen genomen) besluit te zijn terug gekomen.

Zie antwoord voorgaande vraag. De locatieraad
handhaaft dus het vigerende beleid binnen de locatie,
totdat het parochiebestuur besluit het verzoek tot
onttrekking aan de goddelijke eredienst in te dienen bij
het bisdom en het transitieplan in werking treedt (zie
werkplan hoofdstuk 2).

In het rooster van vieringen zijn nu de vieringen
van 11:00 uur op 17 april en 15 mei in Buren
verplaatst naar Geldermalsen om 11:00 uur. Dit is
goed en verdient voortzetting.
Tegelijkertijd is besloten om op die zondagen een
nieuwe viering om 09:00 uur in Buren te plannen.
Op zich is er natuurlijk niets tegen vieringen. Hoe
meer, hoe beter.
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Vraag

Antwoorden4

Maar door de gemeenschap Buren te “faciliteren”
met een aparte viering om 09:00 uur, lijkt de
locatieraad definitief afstand te hebben genomen
van de gedachte van één gezamenlijke
gemeenschap Buren/Geldermalsen.
Door hiermee nu te bevestigen dat de viering van
09:00 uur in Buren wekelijks de ‘standaard’ is,
wordt ook al voorgesorteerd op de toekomst, vóór
het te vormen Transitieteam een advies heeft
kunnen uitbrengen over de kerktijden.
Hoe beoordeelt het Parochiebestuur een en ander
in relatie tot hetgeen in het Werkplan is gesteld
met betrekking tot één gemeenschap
Buren/Geldermalsen?
PAROCHIEVRAGEN
Vraag

Antwoorden

Waarom wordt in Culemborg wel een alternatief
gezocht en voor Geldermalsen niet?

Het parochiebestuur streeft naar het open houden van
één kerkgebouw per geloofsgemeenschap binnen de
parochie, zolang als dit financieel en organisatorisch
mogelijk is. De geloofsgemeenschap BurenGeldermalsen beschikt over twee kerkgebouwen, de
geloofsgemeenschap Culemborg één.

Parochianen verzoeken een totaal overzicht van de
complete onroerend goed portefeuille: huur, koop,
pacht/erfpacht, zowel binnen als buiten de
parochiegrenzen. U heeft alleen een totaal aantal
benoemd op 9 maart 2022.

Het parochiebestuur is van mening dat in deze fase een
globaal overzicht voldoet aangezien de financiën op dit
moment geen reden is achter de voorgenomen sluiting
van het kerkgebouw in Geldermalsen. Wanneer het
parochiebestuur besluit de procedure te vervolgen
wordt het dossier van de aanvraag gepubliceerd. Een
van de bijlagen hierbij is een overzicht van alle kerken,
(huur)woningen en gebouwen in bezit van de parochie.

Uit mijn contacten blijkt dat parochianen uit
Geldermalen e.o. zich actief willen aansluiten bij
de gemeenschap van een van de overige locaties.

Jazeker wil het parochiebestuur dit voor de
parochianen verhelderen. Zie de werkwijze hieronder.

Zij willen daarna ook graag volledig door en over
die locatie worden geïnformeerd zodat zij zich ook
daar dienstbaar kunnen maken door
vrijwilligerstaken op zich te nemen.
Bestaat de mogelijkheid om in de parochiële
ledenadministratie te worden opgenomen in een
andere locatie dan de geografische locatie en alle
informatie van en over die locatie te ontvangen?
En zo ja, wil het parochiebestuur publiceren welke
stappen daartoe door de parochiaan moeten
worden ondernomen?

Parochianen zijn binnen onze parochie overal evenzeer
welkom. Vieringen binnen onze parochie worden op de
website aangekondigd. Wanneer een parochiaan wenst
rechtstreeks nieuwberichten of andere relevante
informatie te ontvangen (naast dat wat in HartSlag
gepubliceerd wordt) of wanneer iemand zijn of haar
diensten wil aanbieden ter ondersteuning van de
geloofsgemeenschap kan deze een mail sturen naar het
secretariaat van de betreffende geloofsgemeenschap.
Deze mailadressen zijn te vinden in de colofon in
Hartslag op de pagina van de locatie.
Wanneer iemand wenst de voorkeurslocatie binnen de
parochie in de ledenadministratie te wijzigen, kan deze
een mail sturen naar
secretariaat@suitbertusparochie.nl.
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GEBOUW GELDERMALSEN EN PAROCHIE
Vraag

Antwoorden5

Zijn er rechthebbenden op het gebouw in
Geldermalsen

Nee

Waaruit bestaat de kostenpost van € 60.000 voor
onderhoud aan de kerk in Geldermalsen, die u in een
eerdere informatiebijeenkomst heeft aangegeven?

Dit bedrag is genoemd in relatie tot een
bouwtechnisch onderzoek dat een echtpaar dat
interesse in het pand had, heeft laten uitvoeren. Het
echtpaar heeft zich later teruggetrokken.

Welke investeringen in onroerend goed heeft het
parochiebestuur de afgelopen vijf jaar gedaan in
beide kerken, waarvan ook een aanzienlijk deel is
opgebracht door mede-inbreng van parochianen uit
de parochiekern Geldermalsen?

In de afgelopen vijf jaar zijn in de kerken in
Geldermalsen en Buren geen significante
investeringen gedaan. Incidenteel is er sprake van een
lekkage of stormschade geweest. Dat zijn echter
primair kwesties voor de verzekeringsmaatschappij.

Wanneer is voor het eerst contact opgenomen met
de makelaar

In oktober 2020 is contact gelegd met een makelaar
om te verkennen of het bestuur deze makelaar in kan
schakelen wanneer het bestuur het verzoek tot
onttrekking van het gebouw aan de goddelijke
eredienst heeft ingediend bij het bisdom.
Vanzelfsprekend wordt in geval van een voorlopig
koopcontract een ontbindende voorwaarde
opgenomen in afwachting van het decreet en de
machtiging tot verkoop van het bisdom.

Wanneer is aan de makelaar opdracht gegeven om
foto’s van de kerk te maken

Parochiebestuur heeft geen opdracht gegeven aan de
benaderde makelaar om foto’s van de kerk te maken.
De makelaar heeft dat uit eigen beweging gedaan.

Hoe en wanneer is/zijn potentiële verkopers bij het
parochiebestuur terecht gekomen
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Wat is de status van het verkoopproces

Er is nog geen verkoopproces gestart.

Is de makelaar en zijn de potentiële kopers op de
hoogte van de ontbindende voorwaarde in het
koopcontract m.b.t. bezwaar bij het bisdom en
beroep bij het Vaticaan?

Ja zij zijn hier van op de hoogte.

Komt/staat het kettingbeding voor niet-onwaardig
gebruik met boeteclausule in het koopcontract?

Het parochiebestuur pleegt overleg hierover met het
bisdom wanneer de verkoopprocedure in gang gezet
gaat worden.

Wie gaat dat handhaven, hoe lang en op welke
manier?

Het parochiebestuur pleegt overleg hierover met het
bisdom wanneer de verkoopprocedure in gang gezet
gaat worden.

Valt sloop van de kerk en de pastorie ook onder de
mogelijkheden voor de nieuwe eigenaar?

Het parochiebestuur pleegt overleg hierover met het
bisdom wanneer de verkoopprocedure in gang gezet
gaat worden.

In geval dat een vraag tijdens hoorzitting is beantwoord, staat er een
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INGEDIENDE BEZWAREN HOORZITTING 6 APRIL 2022
Voor de reactie van het parochiebestuur op deze bezwaren, verwijzen u naar het verslag van de hoorzitting van
6 april 2022.
Ingediende bezwaren
Er bestaat geen noodzaak om de Suitbertuskerk aan de eredienst te onttrekken
Het parochiebestuur heeft haar voorgenomen besluit naar de parochianen toe niet onderbouwd met cijfers
De financiële positie van de H. Suitbertusparochie is niet zodanig dat sluiting van de Suitbertuskerk aan de
orde is
De parochie heeft geen actueel pastoraal beleidsplan en het meest recente beleidsplan geeft geen enkele
aanleiding of aanknopingspunt om de Suitbertuskerk te sluiten
Binnen de parochie leeft de overtuiging dat de verkoop van het gebouw het primaire doel is om de kosten van
de restauratie van de pastorie te Buren en de herhuisvesting van de voormalige huurders van die pastorie te
financieren
Het parochiebestuur is niet transparant in haar overwegingen aangaande het voorgenomen besluit
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