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Weer begonnen  
Het is nog volop zomer als ik dit schrijf. De ene warme 
dag na de andere en we snakken samen met de natuur 
naar heel veel regen. De bomen laten al bladeren vallen 
als gevolg van de langdurige droogte. Een teken van 
klimaatverandering? We maken ons zorgen over de 
extreme weersomstandigheden die elkaar in een rap 
tempo opvolgen. Of te veel droogte of te veel regen. 
Ieders inzet is nodig om dit tij te keren. En natuurlijk 
moeten we elkaar niet de maat nemen als het gaat om 
wat je wel of niet doet om dit te bereiken. Wel kunnen 
we elkaar inspireren. De zorg voor het milieu is een 
opdracht voor ons allemaal. En ondertussen maken we 
ons ook zorgen of het coronavirus niet weer zo 
toeneemt dat er weer allerlei beperkingen moeten 
worden ingesteld die onze vrijheid belemmeren om 
hierdoor te voorkomen dat ziekenhuizen de 
patiëntendruk niet meer aan kunnen. Zorgen om milieu, 
zorgen om gezondheid, zorgen om elkaar dus. Dit alles 
kunnen we met elkaar delen in de vieringen, de 
ontmoetingen bij de koffie na de vieringen, bij 
vergaderingen en andere activiteiten. Het mag een 
vreugde zijn om zo met elkaar het leven te delen en te 
vieren. Een nieuw ‘parochiejaar’ is begonnen en er staat 
weer veel op de agenda. We houden u op de hoogte 
door deze maandelijks nieuwsbrief en door de website. 
En we hopen u (weer) te ontmoeten bij deze 
activiteiten. Weet u van harte welkom! 

Wim van den Berg, rector 
 

Overleden Philippus Jonker 
Op 4 juli overleed ons gemeentelid Philippus Jonker. Wij 
namen op 8 juli van hem afscheid in onze kerk. In de 
overweging tijdens de afscheidsviering werd o.a. 
verhaald wat hij voor ons als statie betekend heeft. 
Hieronder datgene dat hierover gezegd werd door 
rector Wim. 
 

 
 
“Toen deze statie, deze geloofsgemeenschap, werd 
opgericht was Philippus al meteen actief. Hij was in die 
jaren secretaris-penningmeester. Hij haalde het 
collectegeld op tijdens de vieringen en alle post kwam 
aan bij hem thuis en als mensen vragen hadden dan 
konden zij bij hem terecht. Ook de pastoor, die altijd van 
ver moest komen, bleef overnachten op de logeerkamer 
bij hem en Geja.  
Philippus vond het belangrijk dat er ook iets in Zeeland 
van de oud-katholieke kerk was en daarom zette hij zich 
hier jarenlang voor in. Dat geloof en deze kerk had hij 
van thuis uit meegekregen, dat hoorde bij hem. Vooral 
genoot hij als jongeling van de kampen en het zeilen. De 
katechese was echter niets voor hem.  
Sinds mijn aantreden hier, nu bijna drie jaar geleden, 
heb ik Philippus leren kennen als een rustige en 
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bescheiden man. Zeer betrokken op wat er in onze kerk 
gebeurt en een zeer trouwe kerkganger, samen met 
Geja. De laatste maanden kon hij echter niet meer 
komen vanwege fysiek ongemak.  
Dat vond hij heel jammer. Ik heb hem en Geja dan ook 
een aantal keren thuis bezocht en nam dan voor hen 
beiden de communie mee. Dat vond hij fijn. Zo bleef er 
toch iets van verbondenheid en betrokkenheid. Ik vond 
het altijd prettige bezoeken en gesprekken. Zeker ook de 
keer dat ik mocht mee-eten was erg aangenaam.  
Toen ik hem een week of vier, vijf, geleden vroeg of hij 
plaats wilde nemen in de kascommissie zei hij daar 
meteen ‘ja’ op. En dat resulteerde erin dat deze 
kascontrole inderdaad bij hem thuis plaatsvond en hij er 
zijn handtekening onderzette na goedbevinden. Dit 
illustreert hoe Philip betrokken is gebleven met onze 
kerk tot het laatst toe. 
Wij zijn hem als oud-katholieke kerk, als statie Zeeland, 
heel veel dank verschuldigd voor al zijn inzet, medeleven 
en betrokkenheid. Hij heeft er mede toe bijgedragen dat 
wij na zo’n kleine dertig jaar er nog steeds zijn als 
geloofsgemeenschap, weliswaar klein, maar 
springlevend. 
 
We moeten nu afscheid nemen van Philip. We verliezen 
in hem een fijn, mooi en rustig persoon. Zijn stoel zal 
hier leeg blijven, maar wij geloven dat hij vanuit de 
hemel blijft meevieren en meeleven. Hij is nu uit de tijd 
en leeft verder in de eeuwigheid.” 
Wij wensen Geja en familie nogmaals heel veel sterkte 
toe. Moge Philippus rusten in vrede.  
 

Geloofsgesprekken van start 
Afgelopen jaar hebben 
we met een groepje van 
vier mensen bijna 
maandelijks een 
geloofsgesprek gevoerd  
aan de hand van het 
boek ‘De Oud-Katholieke 
Kerk van Nederland, Een 
inleiding’. Ook komend 
‘parochiejaar’ willen we 
een dergelijk gesprek 
weer gaan voeren. Vanaf 
oktober starten we 
ermee. Steeds op de 
vierde zondag van de 
maand aansluitend aan 
de koffie na de dienst. Mocht u interesse hebben dan 
kunt u contact opnemen met de rector.  
 

Een veilige kerk van en voor ons 
allemaal  
Wat doe je als parochiaan of als kerkbestuurder als je 
ziet of vermoedt dat er in je parochie seksueel misbruik 
in een pastorale relatie plaatsvindt? Bijvoorbeeld tussen 
een parochiaan en een pastoor, tussen de koster en een 
misdienaar of tussen de dirigent van het kinderkoor en 
één van de koorleden? Je zit dan als omstander in een 
ingewikkelde situatie en je zou je er misschien liever 
niet mee willen bemoeien. Maar ja, een veilige kerk is 
een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom is 
er een handreiking ontwikkeld met daarin concrete 
stappen die je als omstander kunt zetten om op een 
zorgvuldige manier om te gaan met signalen van 
seksueel misbruik in een pastorale relatie. Bij deze 
handreiking hoort een korte video als toelichting. 
Daarin wordt o.a. ook verteld wat wel en niet wordt 
verstaan onder seksueel misbruik in een pastorale 
relatie. De handreiking en alle andere stukken over een 
veilige kerk zijn te vinden op 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/ Je 
vindt hier ook een handreiking voor benadeelden 
(slachtoffers) van seksueel misbruik in pastorale 
relaties. Daarin wordt o.a. beschreven wat de 
vertrouwenspersonen voor benadeelden kunnen 
betekenen en welke mogelijkheden benadeelden 
hebben, bijvoorbeeld om een klacht in te dienen. De 
vertrouwenspersonen zijn er ook voor benadeelden bij 
wie het seksueel misbruik vele jaren geleden heeft 
plaatsgevonden. 
 

Priesterwijding  
De Aartsbisschop van Utrecht, mgr. Barend Theodoor 
Wallet, heeft het voornemen om de priesterwijding toe 
te dienen aan Loes Berkhout, diaken van het 
Aartsbisdom. Deze wijding zal plaatsvinden tijdens een 
pontificale 
eucharistieviering op 
zaterdag 17 
september 2022, om 
14.30 uur in de 
kathedrale kerk van 
Ste Gertrudis te 
Utrecht. Na de 
viering is er in het 
naastgelegen 
centrum ‘In de Driehoek’ gelegenheid om de 
nieuwgewijde priester geluk te wensen en elkaar te 
ontmoeten. Op zondag 18 september 2022 om 10.00 
uur zal Loes voor het eerst voorgaan in de viering van 
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de eucharistie in de parochiekerk van de HH. Fredericus 
en Odulfus, Zoeterwoudsesingel 49, te Leiden.  
Mocht u bij de wijding aanwezig willen zijn dan kunt u 
contact opnemen met de rector.  
 

Seminariedag  
De jaarlijkse Seminariedag wordt gehouden op 24 
september, 14.00-17.00 uur, in de kathedrale kerk van 
de HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem. 
Deze dag markeert de opening van het nieuwe 
collegejaar en mr. Drs. Adriaan Snijders, docent 

kerkelijk recht, verzorgt het 
openingscollege. Daarnaast 
zullen er diverse sprekers zijn: 
de voorzitter van het 
Curatorium, de rector van het 
Seminarie en een van de 
studenten. Het is een mooie 
gelegenheid om het 
Seminarie beter te leren 
kennen en onze 
betrokkenheid te vergroten. 

Want als opleiding van de studenten is het een 
belangrijke plaats: de studenten zijn immers (Deo 
volente) onze toekomstige pastoors. Van harte welkom! 

 

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! 
 
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 

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. 

 
 
 
 
OpenDoorUkraine.NL   

OpenDoorUkraine.NL zet zich in om burgers in Irpin te 
helpen hun woningen te herstellen voordat de winter 
toeslaat. U kunt hen helpen door via deze link te 
doneren! Deze actie was ook te zien op de NOS tv en 
website. 
Het Oekraïense stadje Irpin nabij Kyiv is voorjaar 2022 
zwaar getroffen door de oorlog. Het Russische leger liet 
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er een spoor van vernielingen en menselijk leed achter. 
Stichting OpenDoorUkraine.NL heeft uw steun nodig 
om de mensen van Irpin te helpen hun woningen te 
herstellen. 
 
Na de Russische aftocht troffen de inwoners van 
Novooskolska straat nr. 2 hun pas drie jaar oude 
flatgebouw zwaar beschadigd aan. Het dak en de 
bovenste etage zijn door Russische raketten en 
tankgranaten totaal vernield. Volgens een technische 
evaluatie van de gemeente kan het woonblok worden 
herbouwd, maar de gemeente heeft daar geen geld 
voor. En de honderden miljarden die nodig zullen zijn 
om Oekraïne na de oorlog weer op te bouwen zijn nog 
ver weg. 
 
Ondertussen zitten de inwoners van Novooskolska 
straat nr. 2 niet bij de pakken neer. Ze vormden een 
Vereniging van Eigenaars (VvE) en huurden een lokaal 
bouwbedrijf in om aan het herstelwerk te beginnen. 
Inmiddels zijn water, elektriciteit en andere 
voorzieningen hersteld en zo zijn 26 van de veertig flats 
weer bewoonbaar gemaakt.  
 
Een deel van de kosten brengen de bewoners zelf op. 
Maar zonder externe financiering zal het hen niet 
lukken om op tijd het dak af te bouwen, voordat de 
winter toeslaat. En zonder dak kunnen ze geen gas 
aansluiten om de flats te verwarmen, en dreigen 
waterlekkages het hele gebouw weer onbewoonbaar te 
maken.  
 

 
 
OpenDoorUkraine.NL (ODU), een Nederlandse ANBI-
stichting, hoopt hiervoor 50.000 euro in te zamelen. 
Daarmee kunnen we niet alleen deze mensen in Irpin 
aan een dak boven hun hoofd helpen, maar ook civiele 
initiatieven ondersteunen van andere Oekraïense 
burgers die hun woningen willen herstellen. 
 
Voor meer informatie zie https://opendoorukraine.nl/ 
 

 

 

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

 
Zaterdag 10 september 
10.00 uur – 17.00 uur Open Monumentendag 
 
Zondag 11 september 
10.30 uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 19 – 
zondag van het verlorene 
Voorganger priester Rob Lens van Rijn 
 
1e lezing Exodus 32, 7-14; gradualepsalm 51; 2e lezing 1 
Timoteüs 1, 12-17; evangelie Lucas 15, 1-10 
 

 2e collecte: Kledingbank Zeeland 
 
Maandag 12 september 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Zaterdag 17 september 
14.30 uur – 16.30 uur Priesterwijding Loes Berkhout in 
de St. Gertrudiskathedraal in Utrecht 
 
Zondag 25 september  
10.30 uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 21 - 
zondag van de rijke man en de arme Lazarus 
Voorganger rector Wim van den Berg 
1e lezing Amos 6, 1-7; gradualepsalm 146; 2e lezing 1 
Timoteüs 6, 11b-19; evangelie Lucas 16, 19-31 
 

 2e collecte: OpenDoorUkraine.NL 
 
Maandag 26 september 
Gedachtenis van de HH. Cosmas en Damianus, 
martelaren 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
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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 een 
eucharistieviering 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 
 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige 
kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te 
vinden op de website: 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet – 
marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 
89 27 84 
 - zie verder: 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/  
 

 


