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Duurt lang 

We hadden ons er zo op verheugd, weer Kerstmis 
vieren op Kerstavond in onze kerk, onze cantores 
aangevuld met enkele mensen tot een koortje die 
ijverig samen met onze organist een aantal keren 
prachtige liederen ingestudeerd hadden. Maar de 
coronamaatregelen lieten het niet toe. We moesten de 
viering verplaatsen naar eerste kerstdag en uiteindelijk 
werd ook dat niet mogelijk door de aangescherpte 
maatregelen. Samen concreet geloofsgemeenschap zijn, 
zoals we dat hadden laten zien aan onze aartsbisschop, 
Bernd Wallet, tijdens zijn werk- en  

 

kennismakingsbezoek half december, was weer even 
niet mogelijk. Het bezoek van onze bisschop kon 
gelukkig nog door gaan. Het gaf een duidelijk beeld  hoe 
wij als statie het oud-katholieke geloof gestalte 
proberen te geven in Zeeland. Bisschop Bernd heeft ons 
bemoedigd en was onder de indruk van wat wij als 
kleine groep samen doen in liturgie, verdieping en 
diaconie. Maar ook de eerste viering van dit jaar kon 
niet doorgaan.   
 

Weer vieren 

De coronacrisis duurt wel lang en steeds opnieuw 
moeten we flexibel zijn en zoeken naar andere  

 
 
manieren om toch met elkaar in verbinding te blijven. 
Gelukkig konden we op 23 januari jl. weer samen 
komen om te vieren, ook al was dat met extra 
maatregelen (mondkapje ophouden, ook tijdens het 
zitten en geen koffiedrinken). Deze zondag stond in het 
teken van de oecumene. Ds. Pascal Handschin (Nieuw- 
en St. Joosland en Rithem) ging daarom voor in de 
predikatie. Hij spoorde ons aan met de woorden van 
Paulus om juist aandacht te hebben voor de zwakke en 
gebrekkige leden van kerk én samenleving. ’s Middags 
mochten we de jaarlijkse viering houden van de Raad 
van Kerken Middelburg bij gelegenheid van de Week 
van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. 
Predikant Willem Frank van de Woestijne (Arnemuiden) 
ging samen met mij hierin voor. Hij nam ons mee in hoe 
de Syrische christenen onder moeilijke omstandigheden 
hun christelijk geloof proberen te beleven. Het was een 
mooie en bezinnende viering.  
 
En nu weer verder  

Nu kijken we uit naar de komende weken. Hoe zal het 
gaan met de coronabesmettingen, welke maatregelen 
blijven van kracht, en hoe zullen we kunnen vieren? Het 
vraagt van ons allen veel flexibilteit. Toch moeten we 
proberen verbinding te blijven maken. En daar hebben 
we elkaar allemaal voor nodig. Ook al zuchten we onder 
al die vervelende maatregelen. Mijn partner werkt in de 
klinisch psychiatrische zorg voor ouderen en ik ben 
steeds onder de indruk van onder welke 
omstandigheden hij en zijn collega’s steeds moeten 
werken. Vaak helemaal ingepakt, acht uur lang, om 
maar veilig te kunnen werken. Erg zwaar is het voor al 
die mensen in de zorg. Het maakt mij altijd wat 
bescheiden in mijn klagen over waar ik als pastor last 
van heb als het gaat over beperkende maatregelen.  
Positief is dat, sinds de laatste persconferentie (25 
januari), het mondkapje af mag wanneer we op onze 
zitplaats zitten en dat we weer samen koffie mogen 
drinken na de dienst.  
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Ik hoop en bid dat we spoedig weer naar nog meer 
‘normaal’ kunnen gaan en dat we in kerk en 
samenleving weer gewoon, zonder angst of schrik om 
besmet te worden, kunnen samenkomen. Want in het 
contact met anderen worden wij als mens pas echt 
mens zoals God ons bedoeld heeft. Een mens die met 
geest en lichaam lief heeft. Ik wens ons allen dat van 
harte toe.  
 

Wim van den Berg, rector 
 

Oud-Katholieke Congres 

Van 1 tot 4 september zal het Internationaal Oud-
Katholieke Congres plaatsvinden in Bonn. Het thema 
van deze dagen luidt: ‘Voor het leven’. De komende tijd 
zullen we met meer informatie hierover komen. Mocht 
u interesse hebben om deel te nemen dan kunt u de 
data al noteren. Vanuit onze parochie zijn er al een 
aantal mensen die hebben aangegeven dat ze zullen 
gaan. Voor meer informatie of ook al aanmelding kunt u 
zich wenden tot de rector. 
 

Aanvragen Mantelzorgwaardering 2022 op 
Walcheren 

Inwoners van Walcheren die mantelzorg krijgen, 
kunnen van 1 februari tot en met 30 april 2022 de 
mantelzorgwaardering aanvragen. Dit kan bij Manteling 
via de website 
https://www.mantelingwalcheren.nl/mantelzorgwaard
ering/ of via het telefoonnummer 0118 553530. Deze 
mantelzorgwaardering moet elkaar jaar opnieuw 
aangevraagd worden.  

 

De hulpvrager kan de waardering aanvragen wanneer 
zijn of haar mantelzorger(s) langer dan 3 maanden en 

meer dan 8 uur per week mantelzorg geven. Bij hulp 
van meerdere mantelzorgers, kan het aantal uren bij 
elkaar opgeteld worden. Ook kinderen vanaf vier jaar 
met ziekte, beperkingen of psychische problemen of 
hulpvragers die in een verpleeghuis wonen kunnen de 
mantelzorgwaardering aanvragen. Als de hulpvrager 
niet in staat is zichzelf aan te melden, dan mag de 
mantelzorger dit namens hem of haar doen.  

Na 4 weken krijgt de hulpvrager bericht of de aanvraag 
gehonoreerd wordt.  

De gemeente Vlissingen heeft gekozen voor bonnen 
met een totale waarde van €35 die besteed kunnen 
worden bij diverse lokale ondernemers.  De 
mantelzorgwaardering van de gemeente Middelburg en 
Veere is een bedrag van €100.  
De gemeentes willen op deze manier mantelzorgers 
bedanken voor hun inzet.  

 

Collectes 

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollectes. Hieronder vindt hierover 
informatie. In de agenda aan het einde van deze 
nieuwsbrief kunt u lezen wanneer welke 
uitgangscollecte gehouden zal worden. Bij voorbaat 
dank voor uw gaven! 
 
Stichting Leergeld 

Ook in de maand en februari 2022 willen wij ons 
inzetten voor, en aandacht schenken aan, de stichting 
Leergeld Walcheren 
Deze stichting wil op een duurzame manier investeren 
in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die 
zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving 
terecht dreigen te komen.  Op dit moment leven in 
Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 
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377.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse 
spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de 
eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er 
een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om 
financiële redenen niet of onvoldoende kunnen 
deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-
maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de 
zijlijn. 
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale 
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale 
vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk 
ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig 
participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet 
buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de 
maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen. 
Het motto van Leergeld is: "Alle kinderen mogen 
meedoen, want nu meedoen is straks meetellen". 
Meer info vindt u op de website: 
 
Jongerenwerk 

Het jongerenwerk in onze kerk kent al een lange en ook 
stevige traditie. Generaties zijn opgegroeid met de 
jeugdkampen en ook al weer aardig wat jaren hebben 
we vrijgestelde pastores voor het jongerenwerk. Zo 
proberen we wat waardevol is in ons eigen leven door 
te geven aan wie na ons komen. Behoeft dit werk dan 

 
 
nog een aanbeveling? Het Collegiaal Bestuur rekent op 
uw gulle bijdrage in de collecte van deze maand.  
 
 
 
 

Vastenactie voor missionaire bisdom Nampula 

De vastenactie (start begin maart) is dit jaar bestemd 
voor het bisdom Nampula van bisschop Manuel Ernesto 
van de Anglicaanse Kerk in Mozambique. Hij heeft zich 
de afgelopen jaren volop en met succes ingezet voor de 
opvang van Congolese en Boeroendese vluchtelingen in 
het vluchtelingenkamp Marratane.  

 

Bisschop Manuel staat nu voor weer een grote 
uitdaging. In de loop van 2021 is er door invallen van 
extremistenstrijders, die uit het Midden Oosten 
verjaagd werden, een nieuwe vluchtelingenstroom op 
gang gekomen: dit keer vanuit onveilig geworden 
noordelijke landsgedeelten. Een deel van deze 
vluchtelingen is opgevangen in VN kampen. Anderen 
vluchtten naar familie in veilige regio’s. Deze families 
kunnen zelf maar nauwelijks het hoofd boven water 
houden en kunnen hun gevluchte familie eigenlijk na 
een eerste noodopvang niet langer onderhouden. De 
laatste (grote) groep vluchtelingen die niemand 
opvangt, heeft rond de steden Nampula en Pemba 
hutjes gebouwd en probeert daar te overleven. 

Bisschop Manuel doet meer dan 200% zijn best voor 
een totaal-aanpak van deze problemen. Hij is volop 
betrokken bij de vredesonderhandelingen in het 
noorden van zijn bisdom. Daarnaast heeft hij ook een 
actieplan opgesteld om de vluchtelingen die niet in 
kampen worden opgevangen praktisch te 
ondersteunen. In 30 parochies verblijven rond 1500 
gevluchte gezinnen. Stelt u zich eens voor: 50 gezinnen 
per kleine arme parochie verzorgen, te eten geven en 
opvangen. U begrijpt het gelijk: de nood is zeer hoog! 
De opbrengst van de vastenactie zal bestemd zijn voor 
dit doel. In de volgende nieuwsbrief zullen we nog wat 
meer vertellen over dit werk van bisschop Manuel.  
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Agenda/vieringen 

Zondag 13 februari  
Eucharistieviering, Zesde zondag na Epifanie, zondag 
van de zaligsprekingen. 
1e lezing Jeremia 17 5-10; gradualepsalm 1; 2e lezing 1 
Korintiërs 15 12-20; evangelie Lucas 6, 17-26 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 

 Uitgangscollecte: Stichting Leergeld  
 
Maandag 14 februari 
Gedachtenis van de H. Cyrillus, monnik, en zijn broeder 
Metodius, bisschop 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed (aansluitend lunch) 
 
Zondag 27 februari  
Eucharistieviering, Achtste zondag na Epifanie, zondag 
van de splinter en de balk 
1e lezing Jeremia 7, 1-15; gradualepsalm 92; 2e lezing 1 
Korintiërs 15, 50-58; evangelie Lucas 6, 39-49 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 

 Uitgangscollecte: Jongerenwerk. 
 
Maandag 28 februari 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed (aansluitend lunch) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Rector Wim van den Berg 

tel.: 06 250 168 39 
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl 
 
Secretaris Oud-Katholiek Zeeland 
Myriam van der Linden-Bullens 
0032468328663 
secretaris@zeeland.okkn.nl 
 
Web 
https://zeeland.oudkatholiek.nl 
 
Facebook 
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland 
 
Vieringen:  
Elke tweede en vierde zondag van de maand om 
10.30 uur   
 
Locatie:  
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg 
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg 
 
Rekeningnummer 

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek 
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen 

 
 


