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Goede Week en Pasen 

We leven in onrustige tijden. Eerst de coronacrisis, die 
nog steeds niet helemaal voorbij is en nu de oorlog in 
Oekraïne. Wat een verschrikkingen voor zoveel mensen. 
En we kunnen zo weinig doen. Ja, geld overmaken en 
vluchtelingen opvangen. Het is mooi om te zien dat 
zoveel mensen eensgezind hulp aanbieden en hulp 
geven. En we kunnen ook bidden, bidden om vrede. 
Niet even, maar volhardend bidden. Dat doen we ook 
gemeenschappelijk in onze vieringen. Dit jaar kunnen 
we weer samenkomen om de Goede Week en Pasen te 
vieren nadat we dat de afgelopen twee jaar door de 
coronacrisis niet konden doen.  

 
Op zondag 10 april begint de Goede Week met de 
viering van Palmzondag. De benaming van ‘goede’ 
week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood 
en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd. De liturgie 
van Palmzondag combineert twee herinneringen: de 
gedachtenis van de intocht van Jezus en die van zijn 
lijden en sterven. Vreugde en droefheid liggen vlak bij 
elkaar. We zullen op deze zondag de ‘palmtakjes’ (van 
de buxusstruik) wijden ter herinnering aan het gejuich, 
waarmee men Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem 
ontving. Palmen zijn het symbool voor de koning. We 
nemen het palmtakje mee naar huis en geven het een 
plaats bij het kruisbeeld. Het lijdensverhaal wordt 
voorgelezen.  
 
Aan de vooravond (woensdagavond dus) van Witte 
Donderdag wijdt onze aartsbisschop in de Ste. 
Getrudiskathedraal in Utrecht de heilige oliën – die 
nodig zijn voor de sacramenten van doop, vormsel, 
ambtswijdingen en ziekenzalving, en ook bij een 
kerkwijding en altaarwijding -  te midden van de 
geestelijkheid en alle gelovigen. U kunt hierbij aanwezig 
zijn. (voor meer informatie hierover kunt u zich wenden 
tot de rector)  Op de avond van Witte Donderdag zelf 
herdenkt de kerk het Laatste Avondmaal (in onze kerk 
vindt deze viering niet plaats omdat omdat ik dan 
voorga in Eindhoven). Het evangelie van de voetwassing 

herinnert ons aan de dienst, die de Heer ons bewijst en 
die ook wij elkaar verplicht zijn.  
 
De volgende dag, Goede Vrijdag (dit jaar vindt deze 
viering voor het eerst plaats in onze kerk), begint de 
avondviering in stilte. In deze viering staat het 
lijdensverhaal en de kruisverering centraal. Ook  eindigt 
deze viering in stilte.  
 

 
 
Deze stilte zet zich voort op paaszaterdag, ook wel Stille 
Zaterdag genoemd. Kerk en altaar blijven leeg. Het is de 
grote rustdag tussen dood en opstanding. Van zaterdag 
op zondag vindt de Paaswake plaats. Om deze voor 
iedereen mogelijk te maken begint deze in onze kerk 
om 20.30 uur. In de paaswake zegenen we het vuur en 
ontsteken we de paaskaars. Het doopwater wordt 
gewijd en we hernieuwen onze doopbeloften. We 
luisteren naar verschillende schriftlezingen en horen 
hoe het graf leeg is. Jezus is verrezen uit de doden. We 
vieren eucharistie en daarmee mogen we de Verrezene 
in ons midden weten onder de gedaanten van brood en 
wijn.   
 
U bent van harte welkom bij al deze vieringen. En ik 
wens ons allen een goede verdere voorbereidingstijd 
toe en alvast een Zalig Pasen, ook namens het 
kerkbestuur. En we blijven meeleven met allen die door 
de oorlog getroffen zijn en bidden volhardend om 
vrede. De vrede van de Verrezene moge er kome! 
 

Wim van den Berg, rector 
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Thelma Schoon stelt zich voor 

Vanaf eind maart zal ik beginnen met mijn stage in de 
parochie van de H. Maria Magdalena in Eindhoven en 
de statie van de H. Augustinus in Middelburg, onder 
begeleiding van pastoor Wim van den Berg. Daarvoor 
stel ik me graag kort aan u voor.  

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Thelma Schoon. Ik ben 26 jaar oud en 
woon in Utrecht. Als pastoors- en domineesdochter ben 
ik in het Noord-Hollandse Enkhuizen geboren en 
getogen en daar vanaf jongs af aan bekend geraakt met 
zowel de protestantse als de oud-katholieke traditie. De 
liefde voor de kerkelijke gemeenschap en de liturgie is 
daar ontstaan en gegroeid en zo ben ik op mijn 
achttiende naar Groningen vertrokken om theologie te 
gaan studeren. In deze stad heb ik mijn bachelor en 
master tot gemeentepredikant gevolgd aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en de Protestantse 
Theologische Universiteit. Momenteel ben ik bij 
laatstgenoemde aan het afstuderen met een onderzoek 
naar het Kerkasiel in Den Haag in 2018-2019. In 2020 
ben ik begonnen aan de opleiding van het Oud-
Katholiek Seminarie. In dat jaar ben ik tevens 
aangesteld als jongerenpastor van het aartsbisdom 
Utrecht. Vanuit die functie probeer ik oud-katholieke 
jongeren met elkaar in contact te brengen middels 
allerlei activiteiten.  

De komende periode zal u mijn gezicht geregeld zien. Ik 
verheug me er op u te ontmoeten, uw gemeenschap 
beter te leren kennen en me onder te dompelen in alle 
facetten van het kerk-zijn. Graag tot ziens!  

Stagiaire Thelma Schoon 
 

 

 

 

Engelstalig dienst in Gasthuiskerk 

Zondag 10 april om 19.30 uur zal een Engelstalige 
Time4God viering in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, 
Middelburg) gehouden worden. Rob en Lia Lens van 
Rijn zullen de dienst leiden. Iedereen is van harte 
welkom. 

Om de dienst online te kunnen volgen klikt u op de link 
die u vindt op onze website: www.time4god.com, of ga 
direct naar het YouTube kanaal van de Gasthuiskerk.   

 

 

Marco Derks tot diaken gewijd  

De aartsbisschop van Utrecht, mgr. Bernd Wallet, heeft 
op zondag 27 maart pastoraal werker Marco Derks tot 
diaken gewijd. De wijding vond plaats tijdens een 
feestelijke misviering in de parochiekerk van de H. 
Johannes de Doper te Gouda. 

Namens kanunnik Wietse van der Velde (voormalig 
pastoor van de parochie Den Haag en voormalig docent 
aan het Oud-Katholiek Seminarie) las pastoor Rudolf 
Scheltinga de eerste aanbeveling voor. De tweede 
aanbeveling kwam van Petra Klaassen, kerkmeester van 
de parochie Den Haag, waar Marco ruim elf jaar actief 
lid was. 

Na afloop was er een gezellig samenzijn met lunch. De 
parochie kijkt terug op een zeer geslaagde dag. 
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Collectes 

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollectes. Hieronder vindt u 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! 
 
Vastenactie voor missionaire bisdom Nampula  

In de vorige twee nieuwsbrieven hebt u kunnen lezen 
dat de vastenactie dit jaar bestemd is voor het 
anglicaanse bisdom Nampula in Mozambique.  

Na vieringen  in onze kerk is er de gelegenheid om u 
vastenoffer te geven in de deurcollecte.  

U kunt u gaven ook overmaken via de bank: NL60 ABNA 
0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland o.v.v. 
vastenactie 2022.  

Dank bij voorbaat voor al uw gaven. 

 

Koptisch Orthodoxe Kerk van Egypte: sociaal werk 
Daughters of St. Mary 

Sinds 1994 ondersteunt Sint Paulus, OK missie en 
diaconaat buitenland het sociale en diaconale werk van 
de ‘Daughters of St. mary’, een zustergemeenschap in 
de Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte. 

De zusters geven onderwijs en houden een ziekenhuis, 
bejaardentehuis, kleuterscholen en crèches draaiend. 
Verder runnen de zusters er een instelling waar 
verstandelijk gehandicapten worden begeleid, het 
‘Home of Progress’. Ook nemen de zusters onderwijs en 
voorlichting aan vrouwen voor hun rekening, onder 
andere om op de gevaren van vrouwenbesnijdenis te 
wijzen. Belangrijk bij het werk van de zusters is, dat hun 
werk ten dienste staat van christenen én moslims. De 
zusters hebben inmiddels ook hard gewerkt aan de 
opbouw van een nieuw ziekenhuis waar goed opgeleide 
artsen, verplegers, maar ook schoonmakers hun vrije 
tijd volop en kosteloos inzetten voor minder 
draagkrachtigen met zowel een Christelijke als 
Islamitische achtergrond. Een teken van hoop in een 
politiek verscheurde samenleving! 

 

Zusterkerken 

De financiële zorgen van onze eigen kerk doen ons soms 
vergeten dat onze zusterkerken met name in 
Oostenrijk, Tsjechië en Polen er nog altijd veel slechter 
aan toe zijn dan wij. Juist in die landen waar de rooms-
katholieke kerk oppermachtig was of het 
communistische atheïsme zich deed gelden, is de op- en 
uitbouw van een levende Oud-Katholieke kerk niet 
mogelijk zonder de hulp van de relatief rijkere westerse 
kerken. Het Collegiaal Bestuur vraagt dan ook uw 
bijdrage voor dit werk. 

 

Agenda/vieringen 

Zondag 10 april  
Eucharistieviering, Palmzondag – Begin van de Goede 
Week 
(voorganger:  rector Wim van den Berg en predicatie: 
stagiaire Thelma Schoon) 
Evangelie bij de palmwijding Lucas 19, 29-40; 1e lezing 
Jesaja 50, 4-7; gradualepsalm 73, 13-20; 2 lezing 
Filippenzen 2, 5-11; evangelie Lucas 22, 1- 23, 56 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10.30 uur. 

 Uitgangscollecte: Vastenactie 
 

 
 
Maandag 11 april 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed (aansluitend lunch) 
 
Woensdag 13 april 
Vooravond Witte Donderdag 
Chrismamis, zegening van de heilige oliën 
De viering vindt plaats in de St. Gertrudiskathedraal in 
Utrecht en begint om 19:30 uur. (Aanmelding via de 
rector) 
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Vrijdag 15 april 
Goede vrijdag, Schriftlezing, Kruisverering en Gebed 
(voorganger:  rector Wim van den Berg) 
1e lezing Wijsheid 2, 1 en 12-24; gradualepsalm 69 14-
22; 2e lezing Exodus 12, 21-28; evangelie Johannes 18, 1 
– 19, 42 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 19.30 uur. 

 Geen collecten! 
 
Zaterdag 16 april  
Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus 
Paaswake met eucharistieviering 
(voorganger: rector Wim van den Berg) 
1e lezing  Genesis 1, 1-2, 3; 2e Exodus 14, 15-1, 1a; 3e 
lezing Sefanja 3, 12-20; 1e lezing N.T. Romeinen 6, 3-11; 
evangelie Lucas 24, 1-10 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 20.30 uur. 

 Uitgangscollecte: Daughters of St. Mary 
 
 
 

 
 
 

Zondag 24 april  
Eucharistieviering, Tweede zondag van Pasen – 
“Beloken Pasen” en verjaardag Kerkwijding 
(voorganger rector Wim van den Berg en predicatie: 
kerkelijk werker PKN Anke Datema) 
1e lezing Handelingen 2, 42-47; gradualepsalm 111; 2e 
lezing Openbaring 1, 12b-20; evangelie Lucas 24, 13-35 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10.30 uur. 

 Uitgangscollecte: Zusterkerken 
 
Maandag 27 februari 
Feest van de H. Marcus, evangelist 
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 

 
 


