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‘Christus is verrezen! Hij is waarlijk 
opgestaan!’ 

 

Dit mochten we tot driemaal uitroepen in de paaswake. 
Vol vreugde dat na de ervaring van het lijden en de 
dood op Goede Vrijdag er weer nieuw leven mogelijk is. 
Niet de dood, niet de vernietiging, maar het leven heeft 
het laatste woord. God maakt steeds weer een nieuw 
begin. En dat is nodig in onze wereld, een wereld waar 
oorlog en chaos nooit ver weg is. Zeker nu niet, nu de 
oorlog maar voortduurt in Oekraïne. Genoeg om ons 
zorgen over te maken. Ook in ons eigen dagelijkse leven 
zijn er zorgen, verdriet, lijden en dood. Maar als je durft 
te kijken, net als Maria Magdalena, door je tranen heen, 
dan zie je de Verrezen Heer, dan zie je dat er zoveel 
tekenen van hoop zijn, dan zie je nieuw leven. De 
natuur is er in deze lente een prachtige uiting van. Ik 
kan zo genieten van al het frisse groen, zo puur en zo 
mooi nieuw. En dan wij mensen zelf, weer naar buiten, 
soms zelfs al zonder jas. Dat naar buiten gaan deden de 
leerlingen van Jezus ook na zijn verrijzen uit de dood, 

maar ze waren nog vol verdriet en teleurstelling en 
konden Jezus in eerste instantie niet herkennen. Hun 
ogen waren nog gesloten, maar dan worden ze 
geopend als Jezus het brood breekt. En zij merken op 
dat hun hart al geraakt was toen Jezus hen onderweg 
de Schriften uitlegde. Genieten van het nieuwe leven 
mag en kan iedereen. En dat is een groot goed. Maar als 
christenen mogen we ervaren dat in Christus ons God 
zelf tegemoet komt als de God die mensen nabij is. Heel 
bijzonder mogen we dat dus ervaren wanneer wij 
luisteren naar zijn Woord en tijdens het breken van het 
Brood en het zegenen van de Beker. Niet de lijdende 
Jezus  komt onder ons, maar de Verrezen Christus. U 
bent allen van harte uitgenodigd om te komen 
meevieren met onze zondagse vieringen, zowel de 
eucharistievieringen alsook de Diensten van Schrift en 
Gebed (zie bericht hierover hieronder) om dat te 
ervaren. Christus is verrezen, hij is waarlijk opgestaan 
en is midden onder ons. Durf te kijken en zie hem staan.  
 

Wim van den Berg, rector 
 

Diensten van Schrift en Gebed 
Vanaf deze maand zal er naast de eucharistievieringen 
die plaatsvinden op de 2e en 4e zondag van de maand er 
ook een Dienst van Schrift en Gebed worden gehouden 
op de 5e zondag van de maand. Deze maand dus op 29 
mei een Dienst van Schrift en Gebed waarin onze lector, 
David Ross, zal voorgaan. Wij zijn heel blij dat we op 
deze manier het aantal vieringen op zondag een beetje 
kunnen uitbreiden. U bent van harte welkom! 

 



Nieuwsbrief mei 2022 - vervolg 

2 
 

Gemeentevergadering 
Op zondag 8 mei zal er na de eucharistieviering de 
gemeentevergadering plaatsvinden. Op de agenda staat 
het pastoraal- en financieel jaarverslag 2021. Er zal ook 
bericht worden gedaan over de voorjaarsynode die op 9 
april jl. heeft plaatsgevonden. En Bram de Wolf, onze 
organist en secretaris van de Stichting De Rijckere orgel, 
zal een verhaal houden over hoe ver het nu staat met 
de aanschaf en het plaatsen van een tweede orgel in 
onze kerk. Wij hopen dat velen de tijd vinden om te 
komen luisteren. En natuurlijk is er ook ruimte om 
vragen te stellen. Welkom dus! 
 
 

Engelstalig dienst in Gasthuiskerk 
Zondag 8 mei om 19.30 uur zal een Engelstalige 
Time4God viering in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, 
Middelburg) gehouden worden. 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.   

 

 
 

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! 
 
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! 

 

Missie St. Paulus 

Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland heeft al 
50 jaar projecten onder haar hoede waarvoor 
regelmatig uw steun gevraagd wordt. Het ziekenhuis in 
Egypte, de modelboerderij in Oeganda, een project in 
Mozambique waar de kerk kinderen van jonge, in de 
steek gelaten moeders opvangt waardoor deze 
moeders de mogelijkheid hebben een opleiding te 
volgen en zij een beter bestaan op kunnen bouwen, de 
opleidingen voor priesters in Congo en op de 
Filippijnen. En niet te vergeten het Blijf-van-mijn-lijf huis 
in Hong Kong. Allemaal voorbeelden waarin we met 
onze zusterkerken werken aan relaties, aan 
verbondenheid, aan bemoediging. Van 
geloofsgemeenschap tot geloofsgemeenschap. We zijn 
samen kerk, ook ver weg. Precies waar missie en 
diaconaat ook over gaat! Het Collegiaal Bestuur vraagt 
vandaag graag uw steun voor het werk van Sint Paulus. 
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Agenda/vieringen 
Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. 
Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg. 

Zondag 8 mei 
10.30 uur Eucharistieviering, Vierde zondag van Pasen – 
“Zondag van de goede Herder” 
Voorganger rector Wim van den Berg en predicatie 
door lector Jaap Theunisz 
1e lezing Handelingen 13, 26-33; gradualepsalm 100; 2e 
lezing Openbaring 7, 9-17; evangelie Johannes 10, 22-30 

 Uitgangscollecte: Daughters of St. Mary 
 
12.15 uur Gemeentevergadering 
 
Maandag 9 mei 
Gedachtenis van de H. Gregorius, bisschop van Nazianze 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Zondag 22 mei  
10.30 uur Eucharistieviering, Zesde zondag van Pasen 
Voorganger rector Wim van den Berg 
1e lezing Handelingen 14, 8-18; gradualepsalm 67; 2e 
lezing Openbaring 21, 10-12 en 22-27; evangelie 
Johannes 14, 23-29 

 Uitgangscollecte: Missie St. Paulus 
 
12.15 uur Geloofsgesprek (6) 
 
Maandag 23 mei 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Zondag 29 mei 
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, Zevende zondag 
van Pasen – “Zondag van de weeskinderen” 
Voorganger lector David Ross 
1e lezing Handelingen 16, 16-34; Gradualepsalm 31, 1-9; 
2e lezing Openbaring 22, 12-21; Evangelie Johannes 14, 
15-21 

 Uitgangscollecte: Daughters of St. Mary 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 


