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Herfst  

 
De herfst is echt begonnen. Wind, regen en de 
temperatuur is een stuk minder. In onze tuin zijn de 
eekhoorns druk bezig met het verzamelen van 
walnoten. Een prachtig gezicht om ze zo bezig te zien. 
Ze bereiden zich voor op de winter. En dat geldt voor 
ons wellicht ook dit jaar wat meer dan andere jaren nu 
de energieprijzen zo ontzettend gestegen zijn. We 
denken na over de hoogte van onze thermostaat en 
trekken wellicht eerst een trui aan voordat we de 
kachel hoger zetten. Ook het kerkbestuur denkt na over 
de hoogte van de temperatuur tijdens de vieringen in 
ons kerkgebouw. Toch maar een paar graden lager 
zetten en de jas aanhouden en misschien de koffie erna 
gaan gebruiken in de huiskamer van onze kerk. Dit alles 
nodigt ons ook uit om te blijven omzien naar mensen 
die de energierekening niet meer kunnen betalen. In de 
herfst is het ook heerlijk om naar buiten te gaan en van 
de natuur te genieten. Een heerlijke wandeling met de 
wind in je gezicht en door je haren kan heel verfrissend 
zijn. Gods schepping is mooi en dat is iets om dankbaar 
voor te zijn. Deze herfsttijd laat zien dat er een cyclus is 
van leven en sterven, iets dat zich steeds weer herhaalt. 
Nu de natuur ‘sterft’ doet ons dat ook denken aan onze 
dierbaren overledenen die we missen. We zullen ze 
gedenken eind deze maand. Ik wens ons allen een 
mooie herfst toe die hopelijk ook nog wat nazomerse 
dagen geeft.   

Wim van den Berg, rector 

Allerheiligen 

Op zondag 30 oktober vieren wij het feest van 
Allerheiligen. Hierbij zullen wij ook stilstaan bij het feest 
van Allerzielen dat normaalgesproken op 2 november 
gevierd wordt 
en waarin we 
onze dierbare 
overledenen 
gedenken. 
Tijdens de 
dienst zal er 
gelegenheid zijn 
een kaarsje voor 
een overledene 
op te steken en 
zijn/haar te noemen.  

Het kan natuurlijk gebeuren dat u op de 30e de dienst 
niet bij kan wonen. In dat geval kunt u mij de naam van 
een overledene per e-mail aan mij doorgeven 
(info.okkzeeland@gmail.com). Tijdens de viering zullen 
we hier dan bij stilstaan en voor bidden. 

 
 

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! 
 
Voedselbank Zeeland 

In de maanden september en oktober collecteren we 
voor de Voedselbank Walcheren 
Er ontstaan in Nederland steeds meer voedselbanken. 
De achterliggende gedachte bij voedselbanken is 
tweeledig. Aan de ene kant hulp bieden aan mensen die 
zodanig in de knel zijn gekomen dat ze zelfs niet meer 
weten hoe ze aan hun dagelijks eten moeten komen. 
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Aan de andere kant wordt geconstateerd dat er 
dagelijks producten worden weggegooid of 
doorgedraaid omdat er net iets aan scheelt waardoor 
het niet in de supermarkten verkocht wordt. De 
meningen over voedselbanken zijn verdeeld. Aan de 
ene kant is het natuurlijk goed dat zwakkeren in onze 
samenleving worden geholpen, maar aan de andere 
kant is het eigenlijk een schande dat dit in het rijke 
Nederland nodig is. Toch kunnen we onze ogen niet 
sluiten voor deze maatschappelijke ontwikkeling en 
zullen we ons als kerken moeten afvragen op welke 
wijze we betrokken willen/kunnen zijn bij de 
voedselbanken. Steeds meer mensen weten de weg 
naar de voedselbanken te vinden. Door de kredietcrisis 
van de afgelopen tijd zijn de aanvragen toegenomen. 
Voor meer informatie zie de website 
www.voedselbankwalcheren.nl 

 
Ontwikkelingssamenwerking 

‘Eén kerk of geen kerk,’ zei lang geleden een 
penningmeester van onze kerk bij de invoering van de 
centrale honorering van de geestelijken. ‘Eén wereld of 
geen wereld,’ zou je tegenwoordig kunnen zeggen. De 
manier waarop in de rijke wereld wordt geleefd, heeft 
zijn gevolgen voor andere delen van onze planeet. 
Klimaatverstoring, natuurrampen en 
vluchtelingenstromen hebben met elkaar te maken en 
kunnen dan ook alleen in internationaal verband 
worden aangepakt. Om dat effectief te kunnen doen is 
er wederzijds begrip en respect vereist, die in 
ontwikkelingssamenwerking tot stand komt. Voor dat 
werk in kerkelijke verband vraagt het Collegiaal Bestuur 
uw bijdrage in de collecte. Als één kerk hebben we het 
tot nog toe gered; als één wereld kunnen we het 
redden.  

 

Onderhoud kerkgebouw 

We mogen als statie Zeeland een prachtig kerkgebouw 
in bezit hebben. We zijn daar heel blij mee. Maar het 
onderhoud van dit monumentale gebouw zorgt voor 
zeer hoge kosten. We ontvangen hiervoor subsidie van 
de Rijksoverheid en van verschillende fondsen binnen 
onze landelijke kerk. Toch is dit nog niet genoeg en 
moeten we als statie dus ook een ruime bijdrage in de 
kosten leveren. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen 
zullen we met regelmaat de deurcollecte hiervoor 
bestemmen. We hopen op uw gulle gaven. Bij voorbaat 
onze hartelijke dank. (Giften voor dit doel zijn uiteraard 
ook welkom via onze bankrekening.) 
 
 

Om alvast te noteren 
Zondag 13 november is er na de eucharistieviering de 
najaarsgemeentevergadering. Naast de agendapunten 
aangaande de komende synode en het document 
‘Veilige Kerk’ zal drs. Ria Sillen een lezing houden over 
het schilderij ‘Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck. 

 

Zondag 27 november zal onze aartsbisschop Bernd 
Wallet voorgaan in de eucharistieviering.  
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Agenda/vieringen 
Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. 
Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.  

 
Zondag 9 oktober 
10.30 uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 23 – 
zondag van de tien melaatsen 
Voorganger rector Wim van den Berg 
 
1e lezing Ruth 1, 1-19a; gradualepsalm 113; 2e lezing 2 
Timóteüs 2, 8-15;  
evangelie Lucas 17, 11-19 
 

 2e collecte: Voedselbank Zeeland 
 
Maandag 10 oktober 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Zondag 23 oktober  
10.30 uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 25 - 
zondag van de Farizeeër en de tollenaar 
Voorganger rector Wim van den Berg 
 
1e lezing Jeremia 14, 7-10 en 19-22;  gradualepsalm 84; 
2e lezing Hebreeën 2 Timoteüs 4, 6-8 en 16-18; 
evangelie Lucas 18, 9-14 
 

 2e collecte: Ontwikkelingssamenwerking 
 
Maandag 24 oktober 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
 
 
Zondag 30 oktober  
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, Allerheiligen 
Voorganger lector David Ross 
 
1e lezing Wijsheid 3, 1-9; Graduale Psalm 138; 2e lezing 
Openbaring 7, 2-4 en 9-17; Evangelie Matteüs 5, 1-12; 
 

 2e collecte: onderhoud kerkgebouw 
 
 
 
 
 
 

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/  
 

 


