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Nieuwsbrief Buren Geldermalsen   December 2022 
 

Zaterdag 17 december 19.00 uur Eucharistieviering Geldermalsen met buitenactiviteiten 
voor jeugd 

Op zaterdag 17 december organiseert een groep enthousiaste jongeren uit Geldermalsen tijdens 
de Eucharistieviering leuke buitenactiviteiten voor jeugd. 
Omdat er twee Oekraïense gezinnen in de pastorie verblijven, kunnen we geen gebruik maken van 
het parochiecentrum naast de kerk. De kindernevendienst zal eenmalig buiten op een sfeervol 
verlicht kerkplein worden gehouden.  
We vinden het heel leuk als kinderen de engel bij deze nieuwsbrief thuis versieren en meenemen 
naar de kerk! Hopelijk tot de 17e!  
 
Groetjes, Daphne, Femke, Leoniek, Nynke, Paul, Renske, Rutger, Sander, Sjoerd                                           
Diaken Vincent van der Helm en Jacqueline van Berkel.  
 
Als je meer wil weten over de jongerengroep, neem contact op via: 
diaken.vanderhelm@2parochies.nl 
 

Kerkbalans 2022. 

Het is al weer de laatste maand van dit jaar. Het is in meerdere opzichten een moeilijk jaar 
geweest. In het begin van dit jaar brak een grootschalige oorlog op ons continent uit. Vele mensen 
raakten als gevolg van dit afschuwelijke conflict hun huis en haard kwijt. Het oorlogsgeweld leidde 
tot immense vernietiging van een modern land en miljoenen mensen sloegen op de vlucht. Zij 
vonden hulp en steun bij landgenoten, maar velen zochten een goed heenkomen ver buiten hun 
eigen landsgrenzen. Deze oorlog leidde ook tot een mondiale energiecrisis en die situatie is nog 
steeds actueel en zal dat voorlopig ook blijven. Wij allen ervaren de gevolgen van dit alles ook in 
onze eigen situatie. Daarnaast is ook onze parochie geraakt door de effecten van die energiecrisis. 
Voor het jaar 2022 zijn die effecten niet extreem, maar de recente tariefsverhoging zullen ons in 
2023 veel directer raken. 

Dat u in deze periode soms moeilijke afweging moet maken is voor ons begrijpelijk. Tegelijkertijd 
zijn wij als parochie ook werkgever van een aantal personen die van ons afhankelijk zijn. Ook 
hebben wij financiële middelen nodig om kerk te zijn en met elkaar te vieren. Juist ook in de 
Adventstijd.  
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Vanuit die overweging/gedachte vragen wij u om datgene dat u ons voor dit jaar heeft toegezegd 
zo snel mogelijk te geven, zodat wij onze taken kunnen uitvoeren. 

Wilt u eventueel iets extra’s op onze bankrekening overmaken, dan kunt u dat doen op de 
volgende bankrekening: NL82RABO 0321 219 414. 

 
 
Vluchtelingen uit Oekraïne 
 
Het gaat op zich goed met onze gasten uit Oekraïne, maar net als bij ieder gezin zijn er soms  
omstandigheden die zij niet zelfstandig kunnen oplossen of verhelpen. Een van de twee kinderen 
is als gevolg van een operatie aan zijn been tijdelijk minder mobiel en niet in de gelegenheid om 
met openbaar vervoer naar school in Tiel te reizen. Samen met de gemeente zoeken wij naar een 
structurele oplossing voor dit probleem. In de tussenliggende tijd vragen wij uw hulp/medewerking 
om dit probleem voor deze tiener te helpen oplossen. Wij vragen om vrijwilligers die deze tiener 
naar school willen brengen en later op de dag weer ophalen. Voor het rijden stelt caritas een 
vergoeding van € 0,19 per kilometer ter beschikking. 

U kunt zich opgeven bij Arna van Sterkenburg (vansterkenburg01@hetnet.nl , 0344-571632) of via 
het secretariaat van onze locatie. Wij hopen dat zich een aantal mensen hiervoor opgeven, zodat 
wij de lasten goed kunnen verdelen en zo snel mogelijk hiermee kunnen starten. Mogen wij op u 
rekenen? 

Momenteel zijn onze gasten dringend op zoek naar werk. Van klusjesman tot schoonmaker, ze 
willen alles aanpakken. Hebt u een werkplek of kunt u hierin bemiddelen, geef het ook door via 
bovengenoemde mogelijkheden. 

 

Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2023 

De Locatieraad Buren Geldermalsen nodigt u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2023 in 
het dorpshuis “Ons Eigen Gebouw” aan de Groeneweg in Buurmalsen. De receptie vindt plaats na 
de viering in Geldermalsen om 10.00 uur. De Nieuwjaarsreceptie vangt officieel om 12.00 uur aan. 
Vanaf 11.30 uur kunt u deze locatie betreden. Wij nodigen u allen van harte uit om elkaar een 
gelukkig en gezond 2023 te wensen en samen vooruit te kijken naar de uitdagingen die voor ons in 
het verschiet liggen. 
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Het transitieteam in gesprek met parochianen van Buren en Geldermalsen – 25 januari 

Op woensdag 25 januari van 13.30 -15.30 uur organiseert het transitieteam een middag voor de 
parochianen van Buren en Geldermalsen in het zaaltje naast de kerk in Buren, Kornedijk 3. Het 
programma begint met een informeel samenzijn. Daarna gaan we in gesprek over de 
voorgenomen sluiting van de kerk in Geldermalsen en samen verder in Buren. Er zullen deze 
middag enkele leuke activiteiten worden georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. 

Deze bijeenkomst is een vervolg op de ontmoetingsmiddag van 26 oktober jl. in Geldermalsen.           
U kunt hiervan een impressie vinden in Hartslag nr 7. 

In verband met de voorbereidingen verzoeken wij om u aan te melden vóór 23 januari. Dat kan 
door een e-mail te sturen naar: transitieteam@suitbertusparochie.nl of te bellen met het 
secretariaat (dit nummer staat doorgeschakeld naar mevrouw Gerrie Verweij) tel. 0345-571522. 

 

12 Februari Activiteit voor jongeren van 13-18 jaar – Escape Room Houten 

Op 12 februari komen jongeren van parochie Paus Johannes XXIII en Suitbertusparochie samen in 
Houten. Na de Eucharistieviering van 11.00 uur is er een lunch, een bijbelverhaal en daarna volgt 
de escape room. We zijn van plan om bij voldoende belangstelling in de toekomst meer activiteiten 
voor jongeren te organiseren, zoals bijvoorbeeld een dagje naar Leuven. 

Aanmelden kan bij leden van het Transitieteam (transitieteam@suitbertusparochie.nl) of via het 
secretariaat (buren.geldermalsen@suitbertusparochie.nl). 

Als je op 12 februari bent verhinderd, maar graag op de hoogte blijft van de activiteiten voor 
jongeren, laat het ons weten. Ook als je leuke ideeën hebt voor activiteiten horen we dat graag! 

 

In memoriam  

De heer Cor Schalkwijk: 29-07-1938 30-10-2022 
Wij wensen zijn familie veel sterkte in de komende tijd. 
 
 
 
 
De Locatieraad Buren Geldermalsen  



 


