
   

     Welkom in de kerk!  
     We gaan langzaam weer  
     open..            
 

 
 
In het weekend van 5 juli jl. zijn de kerkdeuren in Culemborg als eerste weer open gegaan. Wat een 

feest is het dat we weer samen Eucharistie kunnen vieren! Het doet goed elkaar weer in de ogen te 

kunnen kijken en in gebed samen live verbonden te zijn. Zondag 19 is in de parochie een tweede kerk 

open gegaan, en langzaam zullen er in de komende weken in meer kerken een zondagse viering zijn. 

We hopen dat het velen van u goed doet om weer samen te komen en samen ons geloof te vieren. 

Zoals u weet: we schalen langzaam op. Daarom hebben besturen en pastoraal team voor de periode 

tot en met 13 september a.s. een aangepast liturgisch rooster gemaakt. U kunt het overzicht vinden in 

de parochiebladen en op de websites. 

N.B.: deze zomer zijn er nog geen doordeweekse vieringen in onze kerken, en bieden wij vanuit de 

parochie ook geen vieringen aan in verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Voor wie niet naar de kerk kan komen, of het nog niet aandurft, blijft de livestream-viering thuis te 

bekijken. Via de link op de website kunt u iedere zondag afstemmen op een Eucharistieviering met 

onze eigen pastores. 

WAAR ? 

In onze locatie zullen vieringen alleen plaats vinden in onze kerk in Buren, de kerk in Geldermalsen is 

niet geschikt om vieringen te houden waarbij het gebruiksplan gehanteerd dient te worden. 

In onze kerk in Buren is de eerste viering op zondag 6 september, aanvang 09.00 uur.  

Voor elke viering die u wilt bezoeken, dient u een plaats te reserveren, op telefoonnummer 0345-

571522, dat kan op de  op donderdag voorafgaand aan de viering tussen 09.00 en 11.00 uur, voor het 

eerst op donderdag 3 september. Als u niet reserveert kunt u niet deelnemen. U kunt geen gebruik 

maken van uw “eigen” plaats. 

Bij bezoek aan de viering dient u zich te houden aan het gebruiksplan dat hiervoor is opgemaakt, u 

vindt dit op de website van de parochie en in de kerk. Wilt u ook tijdig aanwezig zijn, de kerk is om 08.30 

uur open, de registratie vergt wat tijd.   

U wordt ontvangen door een gastvrouw/heer (herkenbaar aan een rood hesje) die u zal vragen naar 

uw gezondheid, u de gelegenheid geeft uw handen te desinfecteren en u zal begeleiden naar de voor u 

gereserveerde plaats.   

Ook bij de communie zullen zij aangeven in welke volgorde die zal geschieden, alvorens u te 

communie gaat dient u nogmaals uw handen te desinfecteren, de daarvoor benodigde apparatuur is 

aanwezig.  

Na afloop van de viering zullen de gastvrouw/heer aangeven wanneer u uw plaats mag verlaten en 

welke weg u dient te volgen om de kerk te verlaten. 

Na afloop van de viering is er geen koffie drinken, en u wordt verzocht het kerkplein te verlaten, met 

inachtneming van de 1,5 m maatregel. 



Voor uitvaarten gelden dezelfde regels en gebruiken van het gebruiksplan als in de weekendvieringen. 

Belangrijk is dat ook bij uitvaarten een registratie plaatsvindt van de aanwezige bezoekers.  
Dat is niet hetzelfde als de condoleance-boeken. Er moet een aparte lijst aangelegd 
worden met naam en telefoonnummer van de betreffende kerkganger. Deze lijst van 
aanwezigen moet naar het secretariaat worden gestuurd ter bewaring voor eventueel 
GGD contact onderzoek. Na 4 weken wordt de lijst vernietigd (datum uitvaart op lijst 
zetten). De uitvaartondernemer dient hiervoor zorg te dragen. 

Verder blijft staan: 

• alle vieringen zijn gebedsvieringen  

• de zang kan worden verzorgd door cantores (maximaal 3) of cd’s (bediening door koster of 
vrijwilliger); 

• de kerkgangers zingen niet mee; 

• de collecte is een deurcollecte. 

In onze kerk in Buren is het maximaal aantal bezoekers: 30.  
● Parochianen met koorts of andere fysieke klachten en hun gezinsleden blijven thuis 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

● Volg de aanwijzingen van de gastvrouwen/heren 

● Geen ontmoetingen en consumptie na afloop van de viering 

● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 

 

Kinderwoorddienst: 

De vakantie is weer voorbij en jullie zijn vast weer blij om naar school te gaan. 

Het gaat jammer genoeg niet lukken om elkaar te vertellen over de vakantie en onze avonturen daarin. 

Het coronavirus heeft alles stilgelegd zo ook de kinderwoorddienst. Tijdens het paasproject moesten wij 

stoppen. Op dit moment hebben we er nog geen zicht op wanneer we weer kunnen starten. Wel zijn 

we, ook al duurt het nog heel lang, bezig zijn met het Adventsproject. We duimen dat we elkaar dan 

weer zien.  

Voor nu wensen we jullie een goede schooltijd toe. Zorg goed voor elkaar, en zeker ook voor jezelf. 

Werkgroep kinderwoorddienst. 

 

 

In memoriam Dhr. A Smiet 
Op maandag 3 augustus heeft de afscheidsviering van dhr. Smiet plaats gevonden in de Gregoriuskerk in 
Buren. Dhr. Smiet is 98 jaar geworden en was tot januari 72 jaar getrouwd met Truus. Zijn vrouw is in 
januari overleden en dit viel hem zwaar. Hij verlangde er naar weer met haar samen te zijn. Wij wensen 
de familie alle sterkte! 

 

Locatieraad Buren – Geldermalsen 

 

Uitvaarten 

In onze locatie zullen de uitvaarten ook  alleen kunnen plaatsvinden vanuit onze kerk in Buren,  
 
 

 


