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Vakantie vieren  

 
Het is volop zomer in deze dagen. Alles groeit en bloeit 
in de natuur. Wanneer je naar buiten gaat kun je van 
dat alles genieten. Gods schepping is op z’n mooist nu. 
In deze twee maanden vieren velen van ons vakantie. 
En of je nu weggaat naar een andere plaats, naar een 
ander land, of thuis blijft, er kan altijd ruimte zijn voor 
iets nieuws. Nieuwe indrukken kun je opdoen in die 
andere cultuur, die afwijkende architectuur of ook met 
dat nieuwe spannende of interessante boek. Nieuwe 
indrukken om je geest wakker te houden en allert. Maar 
vakantie mag ook een tijd zijn om uit te rusten, om even 
niet te veel prikkels. Vakantie houden betekent wellicht 
ook datgene doen waar je anders niet aan toekomt en 
waar je nu wel tijd voor hebt. Dat kan ook een 
bevredigend gevoel geven. Vakantie kan ook een tijd 
zijn van bezinning. Waar sta ik nu in mijn leven? Welke 
plaats heeft God in mijn doen en laten. U kunt in de 
agenda in dit dubbelnummer weer zien wanneer wij 
samenkomen om te vieren. Ook deze vieringen zijn een 
mogelijkheid om tot rust te komen om God toe te laten 
in jezelf. U bent van harte uitgenodigd om mee te 
komen vieren. In het bijzonder beveel ik u de Dienst van 
Schrift en Gebed aan op zondag 31 juli want dat is een 
extra dienst (5e zondag van de maand) en dus een extra 
mogelijk om te vieren en ons samen te bezinnen. Ik 
wens ons allen een mooie zomer toe waarin we weer 
kunnen herademen.  
 

Wim van den Berg, rector 
 

 

 

Bedankje Thelma 
 
Vanaf eind maart tot begin juni heb ik stage mogen 
lopen in de parochie van de H. Maria Magdalena in 
Eindhoven en de statie Zeeland toegewijd aan de H. 
Augustinus o.l.v. pastoor Wim van den Berg. Gedurende 
mijn stagetijd heb ik kennis mogen maken met velen 
van u, mogen meedraaien met het gemeenteleven en 
kunnen oefenen met onderdelen van het pastoorswerk. 
De twee kerkplekken hebben als ‘diaspora’-parochie en 
statie hun eigen karakter en kracht, waar ik veel van 
heb geleerd. Daardoor ben ik mij nog bewuster 
geworden van wat ‘oud-katholiek zijn’ vandaag de dag 
kan en mag betekenen. Ik wil u allen bedanken voor het 
bieden van een fijne plek om te leren, voor uw 
vertrouwen en voor de bijzondere gesprekken die we 
hebben gevoerd. Ik kijk met veel dankbaarheid terug en 
wens u alle goeds en Gods zegen in de toekomst. Graag 
tot ziens in de kerk! 

Thelma 

 

 

Internationale 
Bisschoppenconferentie in Bonn 
De afgelopen week kwam de Internationale Oud-
Katholieke Bisschoppenconferentie van de Unie van 
Utrecht (IBC) bijeen in Bonn.  
De IBC begroet de verklaring over de 
rechtvaardigingsleer van de Lutherse Wereldfederatie 
en de Rooms-Katholieke Kerk uit 1999, en het 
oecumenische proces dat daarop gevolgd is. Over het in 
de oecumene spannende thema ‘huwelijk voor allen’ 
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werden stemmen uit de oosters-orthodoxe en 
anglicaanse kerken gehoord, en zullen de bisschoppen 
dit jaar een gezamenlijke herderlijke brief schrijven. 
Het was de eerste fysieke zitting die onder 
voorzitterschap van de aartsbisschop van Utrecht, 
Bernd Wallet, plaatsvond. Naast de bisschop van 
Haarlem, Dirk Jan Schoon, en andere oud-katholieke 
bisschoppen, namen ook vertegenwoordigers van 
kerken waarmee we in gemeenschap staan deel. 
Daaronder was voor het eerst ook een bisschop uit de 
Kerk van Zweden. 
De week begon met de Meeting of Anglican and Old 
Catholic Bishops in Continental Europe, waar oud-
katholieke en anglicaanse bisschoppen elkaar 
ontmoeten en het leven in hun kerken bespreken. Zij 
bezonnen zich op de actuele situatie in Europa, waarbij 
niet alleen de fase na covid, maar ook de oorlog in 
Oekraïne op de agenda stonden. 
De volgende IBC zal plaatsvinden van 23 tot en met 28 
juni 2023 in Wenen.  

 

Foto: © 2022 Internationale Oud-Katholieke 
Bisschoppenconferentie: V.l.n.r.: Bisschop Robert Innes, 
Bisschop Antonio Ablon, Bisschop Dirk Jan Schoon, Bisschop 
Mark Eddington, Aartsbisschop Bernd Wallet, Bisschop Harald 
Rein, Bisschop Heinz Lederleitner, Bisschop Martin Lind, 
Bisschop Mike Klusmeyer. 

 

Symposium rond dagboeken Petrus 
Codde 
De huidige oud-katholieke bisschop van Haarlem Mgr. 
Dick Schoon heeft de dagboeken van Petrus Codde en 
van een paar gezellen over hun Romeinse jaren 
vertaald: Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome. Het is 
een monumentaal en historisch werk en geeft inzicht in 

de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk. Op 
zaterdag 22 oktober 2022 wordt een feestelijk 
symposium hieromheen georganiseerd in Hoofddorp. 
De Rooms-Katholieke Kerk én de Oud-Katholieke Kerk 
zijn beiden vertegenwoordigd op dit symposium. 
Bisschop mgr. dr. Jan Hendriks zal namens de Rooms-
Katholieke Kerk zijn visie delen op de ervaringen van 
zijn voorganger , bisschop mgr. dr. Dick Schoon doet dit 
namens onze kerk. Verder werpen kerkhistorici en 
theologen hun licht op de problematiek van toen. Het 
symposium vindt plaats in de Hoofddorpse boekhandel 
Het kruispunt, van 14.00 tot 16.00, met aansluitend 
vespers en ontmoeting in de Joannes de Doperkerk. De 
toegang is gratis. 
 

 
 
Petrus Codde 
Aanleiding van het symposium zijn de door Dick Schoon 
vertaalde dagboeken van Petrus Codde. Codde was de 
leider van de katholieken in de laatste jaren van de 
Republiek in de zeventiende eeuw. Officieel was hij 
aartsbisschop van Sebaste. Maar als apostolisch vicaris 
was hij in feite de herder van de katholieken in die 
moeilijke jaren van de reformatie. De kerk was vol 
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spanningen, niet alleen vanwege de discriminerende 
maatregelen van de Nederlandse overheid. Ook 
spanningen tussen ‘rekkelijken’ en preciezen’ 
verdeelden de katholieke gemeenschap diep. 
 
Drama 
De seculiere geestelijkheid werd menigmaal door met 
name reguliere geestelijken beschuldigd van 
jansenisme. Er werden brieven vol beschuldigingen en 
verdachtmakingen naar Rome gestuurd. En uiteindelijk 
moest ook de aartsbisschop zich in Rome 
verantwoorden. Dit resulteerde in een drama. Het 
onderzoek duurde bijna drie jaar. 
 
Twee katholieke gemeenschappen 
De aartsbisschop werd in 1703 geschorst. En in 1704 
werd hij afgezet. Het bleek onmogelijk om een opvolger 
te kiezen. De Nederlanders hadden geen bisschop 
meer. Totdat in 1723 de kapittels van Haarlem en 
Utrecht besloten zelf een bisschop te kiezen en te 
wijden. Zij meenden dit, volgens een oude regel, 
rechtmatig te mogen doen. Met deze wijding kreeg ons 
land twee katholieke gemeenschappen. 
 
Een aartsbisschop aangeklaagd 
Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome geeft inzicht in 
deze geschiedenis, en daarmee in de geschiedenis van 
onze kerk: hoe het in Rome ging, in Nederland, de 
verdachtmakingen, de beschuldigingen, de gesprekken 
met kardinalen en de paus. Het geeft bovendien ook 
zicht op hun dagelijkse leven in het Rome van die jaren. 
Zo lezen we in een anekdotisch detail dat Petrus Codde 
en de medewerkers op 27 februari 1702 het Italiaanse 
eten niet meer verdragen. In het Nederlands schrijft de 
bisschop “We hebben pannecoeken gegeten, die ik 
gebackt heb”. 

 

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! 
 
 
 

Mission to Seafarers 

The Mission to Seafarers zet zich wereldwijd in voor het 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van 
zeevarenden. The Mission to Seafarersis aanwezig in 
230 havens, waaronder de haven van Vlissingen. Hier 
heeft The Mission to Seafarers een zeemanshuis met 
een 'Flying Angel Club', een winkel en een kapel. 
 
Het is belangrijk dat dit werk door de hele kerk wordt 
gedragen. Hierbij gaat het niet alleen om financiële 
steun, maar ook om inhoudelijke betrokkenheid. 
Zonder die betrokkenheid komt het materiële 
welzijnswerk los te staan van zingeving en juist 
zeevarenden (met name uit de Filippijnen) hebben 
behoefte aan hun geloof. Eucharistie kunnen vieren, 
een priester of diaken spreken en de zegening van hun 
schip zijn voor hen onmisbaar. 

 
De wereld van de 
zeevaart 
ontwikkelt zich 
snel en als 
Mission to 
Seafarers 
Vlissingen 
moeten we op de 

veranderende behoeften van zeevarenden inspelen. Ze 
kunnen uw steun dus goed gebruiken.  
 
voor meer informatie: 
www.missiontoseafarers.nl 
www.missiontoseafarers.org 
 

collectes: Kledingbank Zeeland 

De Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit 
organisatie die gratis kleding verstrekt aan de mensen 
die het zelf niet meer kunnen betalen. Zij streven ernaar 
om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-
als-nieuwe kleding. Ook verstrekken zij 
speelgoedpakketten aan de kinderen die de 
Kledingbank bezoeken. Dit doen zij in samenwerking 
met de Stichting Speelgoedbank Zeeland. Sinds de 
opening in juni 2012 hebben zij al meer dan 1000 
klanten mogen ontvangen. Dit aantal groeit elke week. 
De Kledingbank wordt draaiend gehouden door het 
toegewijde werk van ongeveer 60 vrijwilligers. 
Voor meer informatie zie www.kledingbank-zeeland.nl 
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De stichting Kledingbank Zeeland wil beschikbaar zijn 
voor alle armen in de maatschappij, ongeacht 
nationaliteit, politieke overtuiging of religie. 
De doelstellingen van de stichting zijn als volgt: 

 Bestrijden van armoede door invulling van 
basisbehoefte kleding 

 Bestrijding van armoede door te investeren in 
de doelgroep 

 Voorkomen dat restpartijen kleding en 
schoeisel vernietigd worden 

 Verstrekken van gratis kleding, schoeisel en 
verzorgingsproducten aan mensen uit de 
doelgroep stille armoede en werkende 
armoede, die in het bezit zijn van een verwijzing 
van een erkende hulpverlener. 

 Bieden van trajecten die aansluiting geven op 
de lokale en regionale arbeidsmarkt of 
maatschappelijke participatie 

De stichting tracht haar doel onder meer te 
verwezenlijken door vanuit een christelijke motivatie 
om te zien naar de medemens en barmhartigheid te 
bewijzen. Dit alles in navolging van Jezus Christus, die 
ons oproept tot naastenliefde en het zorgen voor de 
armen. 

 
 
 
collectes: Publiciteit 

De media maken het nieuws, zo zegt men 
tegenwoordig. Als je niet in de media verschijnt, kom je 
niet in het nieuws en word je niet gezien of gehoord. 
Ook als Oud-Katholieke Kerk kunnen we ons aan die 
nieuwe waarheid niet onttrekken. Ons onvolprezen 
lijfblad de Oud-Katholiek is al weer heel wat jaren 
geleden aangevuld met nieuwsvoorziening via de 
website van de landelijke kerk en langs die weg hebben 
inderdaad veel mensen met onze kerk kennis gemaakt. 
De ontwikkeling en het gebruik van oude én nieuwe 
media vergt onze voortdurende aandacht en er is ook 
geld voor nodig om de blijde boodschap te blijven 

uitdragen. Voor dit doel vraagt het Collegiaal Bestuur 
uw bijdrage. 

 
collectes: Honoraria Geestelijkheid 

Leven oud-katholieken op te ruime voet? Nog geen 
6000 leden op zo’n dertig kerkplekken met in totaal 
14½ pastoor! Wij kiezen voor deze kleinschaligheid, 
omdat we elkaar in onze parochie of statie werkelijk 
willen kennen en kunnen ontmoeten. Het prijskaartje 
dat daaraan hangt kunnen we betalen mede dankzij 
gulle bijdragen uit fondsen, die vermogende oud-
katholieken in het verleden hebben gesticht. Het 
Collegiaal Bestuur hoopt natuurlijk dat er ook in onze 
tijd weldoeners zullen zijn, die de kerk in hun testament 
bedenken. Maar in afwachting daarvan doet het 
Bestuur met de collecte van vandaag al vast een beroep 
op de levenden – en dat bent u, gemeente – om bij te 
dragen in het honorarium van uw pastoor. 
 
 
 

Agenda/vieringen 
Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. 
Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg. 

Zondag 10 juli 
10.30 uur, Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 10, 
“zondag van de barmhartige Samaritaan” 
1e lezing Deuteronomium 30, 9-14; gradualepsalm 25, 
1-10; 2e lezing Kolossenzen 1, 1-14; evangelie Lucas 10, 
25-37 
 

 2e collecte: Mission to seafarers 
 
Maandag 11 juli 
Gedachtenis van de H. Benedictus, abt 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Zondag 24 juli  
10.30 uur, Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 12 
“zondag van het bidden” 
1e lezing Genesis 18, 20-33; gradualepsalm 138; 2e 
lezing Kolossenzen 2, 6-15; evangelie Lucas 11, 1-13 
 

 2e collecte Publiciteit 
 

12.15 uur Geloofsgesprek (7) 
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Maandag 25 juli 
Feest van de H. Jakobus, apostel 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Zondag 31 juli  
10.30 uur, Dienst van Schrift en Gebed, Zondag na 
Pinksteren 13 “zondag van de rijke dwaas”   
1e lezing Prediker 2, 1-11; Gradualepsalm 49, 1-13; 2e 
lezing Kolossenzen 3, 12-17; Evangelie Lucas 12, 13-21 
 

 2e collecte Mission to seafarers 
 
Zondag 14 augustus 
10.30 uur, Eucharistieviering, Feest van het Ontslapen 
van de H. Maagd Maria 
1e lezing Jezus Sirach 24, 7-8 en 10-15; gradualepsalm 
34, 1-11; 2e lezing 1 Korintiërs 15, 20-26; evangelie 
Lucas 1, 46-55 
 

 2e collecte Kledingbank Zeeland 
 
 
Maandag 15 augustus 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Zondag 28 augustus 
10.30 uur, Eucharistieviering, H. Augustinus, bisschop 
van Hippo. Patroonsfeest van de Statie. 
1e lezing Spreuken 3, 1-7; gradualepsalm 119, 89-96; 2e 
lezing 1 Korintiërs 3, 5-11; evangelie Johannes 17, 18-26 
 

 2e collecte Honoraria Geestelijkheid 
 
Maandag 29 augustus 
Gedachtenis van de onthoofding van de H. Johannes de 
Doper 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en 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 

 


