VERSLAG BIJEENKOMST PAROCHIANEN BUREN GELDERMALSEN
INZAKE VOORGENOMEN SLUITING KERK

G ELDERMALSEN

INLEIDING
VICEVOORZITTER PAROCHIEBESTUUR

Dit is een bijzondere avond voor zowel de medeparochianen in Buren en Geldermalsen als voor het
parochiebestuur. Graag hadden we elkaar life ontmoet, maar gezien de huidige tijd is dit helaas niet
mogelijk. We hebben er wel van alles aan gedaan om iedereen bij het overleg van vanavond te betrekken.
Zo is er in Hartslag een brief ingevouwen met de uitnodiging voor vanavond, hebben we via nabellen en
mailen nog meer mensen weten te bereiken en is er hulp aangeboden voor degenen die digitaal niet zo
goed onderlegd zijn.
Op deze avond volgt in elk geval nog een tweede avond op 8 april aanstaande. Het onderwerp zal
duidelijk zijn: het bestuur wil de vieringen in Buren en Geldermalsen concentreren op een en dezelfde
plek; namelijk in Buren. Dit voornemen moet nog na acht april in een definitief besluit worden omgezet,
mits het bestuur de komende tijd niet tot een ander inzicht komt.
Een definitief besluit wordt vervolgens aan de bisschop voorgelegd. Deze beslist uiteindelijk nadat de
priesterraad hem een advies heeft gegeven. Zo’n besluit kan tevens alleen na het volgen van daarvoor
bestemde en te volgen procedure genomen worden.
Waar gaat het dus eigenlijk om? Feitelijk om het onttrekken van het kerkgebouw in Geldermalsen aan de
eredienst. Wat zijn de redenen hiervoor?
Allereerst willen wij de Katholieke Kerk in en voor de Betuwe, ook in komende decennia, behouden. Dit
kan alleen door verder te concentreren en te vernieuwen. De gemiddelde leeftijd van de medeparochianen neemt overal, ook in Buren en Geldermalsen, toe en het aantal vrijwilligers neemt af. Ook kan
de Katholieke Kerk zich financieel het handhaven van alle huidige gebouwen niet permitteren. Er zijn in
het verleden al twee kerkgebouwen in de voormalige Lingeparochie afgestoten en dit staat min of meer
ook met het kerkgebouw in Culemborg te gebeuren.
Het is van daaruit redenerend voor de hand liggend om waar er sprake is van twee kerken binnen
dezelfde geloofsgemeenschap er een te sluiten. Daarmee hebben we een goede mogelijkheid om in die ene
kerk sterker ons geloof te vieren en vorm te geven. Wij kunnen dan onze activiteiten weer meer en nieuw
elan geven.
Mogelijke herbestemming van het kerkgebouw in Geldermalsen is in eerdere bijeenkomsten door de
locatieraad met de parochianen besproken. Vanavond willen we in elk geval met elkaar verkennen wat er
nodig is voor een sterke gemeenschap die voortaan alleen nog in Buren samenkomt.

PASTORALE ZORG BIJ HET VERANDERINGSPROCES
D IAKEN V INCENT VAN DER H ELM
We hebben gehoord dat het parochiebestuur het voornemen heeft om de kerk in Geldermalsen te sluiten.
Dit betekent een afscheid van een kerkgebouw dat ons dierbaar is. Waar we vele jaren samenkwamen, lief
en leed hebben gedeeld, dopen, huwelijken, uitvaarten etc. Kortom: we laten iets achter wat ons erg aan
het hart gaat.
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Maar afscheid nemen van het gebouw betekent niet dat je afscheid neemt van elkaar. We gaan als
gemeenschap uit Geldermalsen als het ware verhuizen naar een ander gebouw. Dan is de vraag, hoe doe je
dat, wat neem je mee en wat laat je achter?
Voor de gemeenschap in Buren betekent dit ook een verandering. Er komen mensen uit Geldermalsen en
die willen erbij horen en graag mee vieren, mee helpen. Hoe kunnen ze zich welkom weten en thuis voelen
in Buren? Wil men de deur gastvrij openzetten voor hen en hen mee laten doen en naar hun verhalen
luisteren? Het is dus een wederzijds geven en nemen, en wellicht ook aanpassen aan elkaar.
Het zou fijn zijn om samen met een groep mensen van beide locaties daar over na te denken, zodat dit
proces succesvol verloopt. Een goede samenwerking is er al vele jaren, maar nu betekent het een echt
sámen optrekken als één gemeenschap. Wij als pastoraal team en parochiebestuur hebben er alle
vertrouwen in dat dit, als we er met elkaar de schouders onder zetten en zo de krachten bundelen, een
succes wordt.

VERZAMELDE INPUT UIT GROEPSGESPREKKEN
G EORDEND PER THEMA
ALGEMEEN
-

Er is gewoon één kerk: niet omkijken naar het verleden.
Delen jullie de vragen, zorgen, wensen, suggesties die zijn opgehaald met de gehele groep die
aanwezig was met evt. antwoorden?

GEMEENSCHAPSOPBOU W NA SLUITING
-

-

-

-

In manier van spreken tegenstelling Buren - Geldermalsen niet benadrukken. Praten over en
vanuit we zijn één. Denken vanuit 'we gaan vooruit'.
Hoe maken we de gemeenschap in Buren dan wel toekomstbestendig? Hoe maken we van Buren
(Geldermalsen) een toekomstbestendige locatie?
Buren en Geldermalsen hebben elk hun eigenheid (meer agrarisch – meer burgerlijk/stedelijk).
Hoe werk je dan aan een gezamenlijke identiteit?
Er zijn mensen die zich niet thuis voelen in Buren. Hier is tijd voor nodig. Hoe kunnen we dit
helpen?
Er zijn mensen die niet naar Buren willen. Kun je ook vieren met Geldermalsenaren op
alternatieve wijze? Bijvoorbeeld gebouw kerk PKN huren, 1x per maand viering en dan. Denk ook
aan jonge gezinnen, nieuwe wijk Plantage hierbij bijv.
Is het in Buren aanschuiven? Of samen bouwen?? Dat laatste! En PT wil daarbij helpen. (verhaal
Vincent)
Beide gemeenschappen meenemen, in gesprek gaan. Zorgen dat iedereen zich vrij voelt om te
delen waar ze zich zorgen over maken. Vervolgens kijken hoe we dit op een positieve manier bij
elkaar brengen
Netwerk vorming
·
Naast een inventarisatie van vrijwilligers, kunnen we ook een inventarisatie maken van
parochianen die dicht bij elkaar wonen en die elkaar af en toe dichtbij zijn. Te denken
valt aan telefooncirkels.
·
Kunnen we investeren in het onderling contact houden en dit makkelijk maken? Een
netwerk creëren en onderhouden? Jongere generatie doet dit via LinkedIn en LinkedIn
groepen bijv., maar is dit met ouderen ook mogelijk? Bijvoorbeeld via whatsapp groepen?
Ouderen
·
Hoe gaan ouderen ooit naar de kerk in Buren kunnen komen?
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·

-

-

-

Te denken valt aan een rijrooster voor oudere parochianen die de kerkdiensten willen
bezoeken of aan de repetitie van het gemengde koor willen deelnemen en waarvoor de
kerk in Buren toch wat ver weg is.
Het is voor de eenwording goed als bepaalde ornamenten uit de kerk in Geldermalsen terecht
komen in de kerk van Buren (herkenbaarheid).
Activiteiten organiseren
·
Aandacht voor bottom -up initiatieven of deze aanmoedigen.
·
Activiteiten organiseren waarbij mensen elkaar beter leren kennen zoals meer aandacht
voor koffiedrinken na de zondagse viering, activiteiten op het kerkplein.
·
Organiseren activiteiten in Buren, zoals avonden over het geloof.
·
Volgende parochiedag in Buren? (veel kramen).
·
Activiteiten organiseren ook in en rond Geldermalsen. Bijbelavond, middag voor jonge
gezinnen etc. KPN gebouw is een goed idee hiervoor
·
Organiseren van een aantal bijeenkomsten voor gehele gemeenschap, kennismaken,
informeel
·
Samen iets organiseren helpt ook. Iets feestelijks organiseren
In de afgelopen jaren zijn er parochianen geweest die de kerkdiensten niet of nauwelijks meer
bezoeken of zelfs de kerk hebben verlaten. Is dit niet een mooie gelegenheid om deze mensen
weer te benaderen? Hoe kan dat dan het beste gebeuren?
Plantage in Meteren is nieuwe wijk met veel jonge gezinnen. Hoe begeleiden we hen richting
Buren (omdat dit toch wat verder weg is dan Geldermalsen)

KERK VAN DE TOEKOMST: JEUGD EN JONGEREN
-

-

-

Zorgen om het betrekken/betrokken houden van jeugd en jongeren én hun ouders. Hoe kunnen
we hen boeien en binden?
Door acties jeugd van Geldermalsen naar Buren lokken (taart).
Hoe benaderen we de jonge gezinnen die voorheen bij KWD kwamen? We kunnen diverse
gezinnen die niet naar avonden als deze komen en minder vaak naar reguliere vieringen? Hoe
binden en boeien we hen? Leeftijdscategorie 40-50 met hun kinderen.
Ik vraag me af of de jonge gezinnen naar Buren gaan.
Ik weet niet hoe ik moet organiseren dat ik met mijn gezin naar Buren ga.
Er is veel opgebouwd in Geldermalsen. Dan heb ik het ook over de jongerengroep. Dat is nu
afgebroken. De jongeren gaan niet naar Buren. Ik vraag me ook af of de groep jonge ouders met
kinderen van de kinderwoorddienst de weg naar Buren weet te vinden.
Kun je ook vieren met Geldermalsenaren op alternatieve wijze? Bijvoorbeeld gebouw kerk PKN
huren, 1x per maand viering en dan. Denk ook aan jonge gezinnen, nieuwe wijk Plantage hierbij
bijv.

AANVANGSTIJD
-

-

Van wisselende aanvangstijden zijn twee deelnemers geen voorstander. Dat geeft verwarring;
zelfs als er een strak schema is van even en oneven weken. Een aanvangstijd van negen uur is
voor sommige parochianen in Geldermalsen blijkbaar te vroeg, terwijl een aanvangstijd van elf
uur de verdere invulling van de zondag zo bepaalt. Als je wisselende tijden hebt, zorgt dat er
waarschijnlijk ook voor dat de kerkgangers van negen uur niet altijd de kerkgangers van elf uur
zullen zijn of omgekeerd. Dit staat dan haaks op het vormen van een nieuwe hechte
geloofsgemeenschap.
Zorg om aanvangstijd Buren 9.00u <-> Geldermalsen 11.00u, voor jong én ouder.
Hoe gaan we om met de aanvangstijd van de vieringen in Buren? 9:00 uur is voor veel mensen erg
vroeg, ook voor Dithaga bijvoorbeeld. Hoe kijken mensen in Buren hier tegenaan?
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VRIJWILLIGERS
-

we moeten de vrijwilligers meenemen in dit verhaal en in de voorbereiding. Er is veel kennis en
een groot netwerk. We moeten hier nog veel gesprekken over voeren.
Er is wel samenwerking tussen vrijwilligers in Buren en Geldermalsen, maar geen over en weer in
de doelgroep.
Hoe gaan we om met vrijwilligers in de gemeenschappen die dezelfde rol vervullen? Hoe doe je
dat?

PROCEDURE, TIJDPAD, BETREKKEN PAROCHIANEN & COMMUNICATIE
-

-

-

-

-

-

Meer duidelijkheid over het tijdpad (kwam aan het einde van de avond terug)
Luisteren naar de mensen is belangrijk. We zitten in een vormingsproces. We moeten samen
kijken hoe we het gaan doen. We moeten oog hebben voor de waardevolle dingen uit
Geldermalsen en die een plek geven in Buren.
Men geeft de locatieraad en het bestuur mee om aandacht te besteden aan de communicatie
tijdens het proces. Te denken valt aan een specifieke nieuwsbrief. En aan de plaatselijke krant.
Kan daarin niet een artikel verschijnen? Of een geboorteadvertentie?
Hoe worden de parochianen bereikt die geen of weinig ervaring hebben met de moderne
communicatiemiddelen?
Men hoopt dat bij de verwezenlijking in de komende tijd de parochianen (meer) in het proces
worden meegenomen.
Besluitvormingsproces
o Wanneer is dit proces begonnen?
o Waarom zijn mensen er niet in meegenomen?
o Ik had gehoopt op een open gesprek. De kerk is wat mij betreft te snel opgegeven. Is er
geen variant mogelijk waarbij we iets kunnen behouden? Is dit een gelopen race?
Geldermalsen wordt gewoon opgegeven en er was weinig terugkoppeling.
o Het is alsof iemand die ziek is niet gewoon medicijnen krijgt er wordt gelijk gerouwd. Ik
wil niet rouwen. Er wordt over dingen heen gewalst die niet goed onderzocht zijn.
o Waarom zijn parochianen niet beter meegenomen in het proces sinds de laatste locatie
ontmoeting rond dit onderwerp? Toen was er nog geen keuze gemaakt tussen verhuur en
verkoop.
Snelheid
o Snelheid van stappen baart wel zorgen. Afscheidsviering over twee maanden…
o Een deelnemer vraagt zich af waarom het zo haastig moet.
o Onbegrip over de snelheid in de procedure.
o Twee maanden is snel. Hoe gaan we verder?
o Dit gaat te snel. Er wordt over veel dingen heen gewalst. Dat vindt ik heel kwalijk.
o Het gaat heel snel. Nu gaan we binnen twee maanden dicht.
Waarom besloot het parochiebestuur dit door te zetten ondanks corona? Nu kunnen mensen niet
goed worden geïnformeerd en is er geen ruimte om afscheid te nemen
Waarom kan dit proces niet een half jaar vertraagd worden zodat we ook mensen kunnen
bereiken die niet online kunnen ontmoeten? Zoals verschillende ouderen. Dan afscheidsviering
dus later in het najaar?
Waarom moet deze bijeenkomst nu op deze manier? Ouderen kunnen zo niet aanhaken. Dan mis
je een deel van de gemeenschap.
Daarbij spreekt men de hoop uit dat deze huidige door het coranavirus beheerste tijd de
zorgvuldigheid niet in de weg staat.
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AFSCHEID KERK GELDERMALSEN
-

Is er wel de mogelijkheid om op een goede wijze afscheid te nemen van het gebouw in
Geldermalsen?
Ik kan er niet meer naar toe. Hoe kan ik en hoe kunnen wij nu afscheid nemen?
Er is ruimte nodig om afscheid te nemen. Dat proces moet goed begeleid worden. Een proces om
af te sluiten is echt nodig.
Hoe gaat sluiting in deze Corona tijd? Afscheidsviering, meerdere vieringen, kwetsbare mensen
Inloopmoment creëren om persoonlijk afscheid te kunnen nemen

FINANCIËN
-

Een gespreksdeelnemer wilde weten wat de samenvoeging nu financieel oplevert. Kan dat niet in
een overzichtje kenbaar gemaakt worden? Als er geen financieel voordeel is, is de vraag
gewettigd waarom tot het sluiten van de kerk in Geldermalsen overgegaan wordt. Op een
rekening bestemd voor onderhoudswerk aan de kerk staat nog een heel bedrag. Wat gebeurt
daarmee?

GEBOUW BUREN
-

De kleur van de binnenkant in Buren wordt door een parochiaan als deprimerend ervaren. In
Beesd oogt de binnenkant bijvoorbeeld veel frisser. Het bestuur moet toch bereid zijn om hier
geld voor beschikbaar te stellen.

GEBOUW GELDERMALSEN
-

Wat gaat er met het kerkgebouw gebeuren ?
Het is voor de eenwording goed als bepaalde ornamenten uit de kerk in Geldermalsen terecht
komen in de kerk van Buren.
Hoe wordt omgegaan met interieur van de kerk? Zijn er zaken die je als parochiaan kan
overnemen? Bijv. kluis (John), kandelaren etc.
Ik zou het fijn vinden als er aandacht is voor de mooie Mariabeelden uit de kerk.
Wordt het gebouw al verkocht?

VOLGENDE BIJEENKOMST
-

-

Genoemd is dat sommige parochianen niet over de middelen beschikken om via Teams deel te
nemen. Voor de bijeenkomst van 8 april wil ik aanbieden en een oproep plaatsen om die mensen
hulp aan te bieden.
Als er geen avondklok van kracht is, kunnen parochianen die over een laptop en een hotspot
beschikken, bij mensen zonder internet thuiskomen en gezamenlijk de bijeenkomst bijwonen.

Een andere mogelijkheid is, om deze mensen voorafgaand aan de bijeenkomst te bezoeken of te bellen en
inventariseren welke vragen of ideeën of wensen zij hebben en deze namens hen inbrengen bij de
bijeenkomst van 8 april en na afloop hiervan verslag uit te brengen.
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