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Loslaten 

 
De bomen laten hun bladeren vallen in deze herfsttijd. 
Ze laten ze vallen als voorbereiding op de winter. Nu ik 
dit schrijf (24 oktober) heb ik een week achter de rug 
van ziek zijn, geveld door corona. Vanaf nu gaat het 
beter. Een heel aantal dagen lag ik in bed en voelde me 
flink ziek. Alle afspraken moest ik afzeggen en een 
aantal activiteiten en onze viering moest ik overdragen 
aan anderen. Ik vond dat toch wel echt moeilijk, dat 
loslaten. Maar goed, het moest, het ging gewoon weg 
niet meer. Ook het huishouden, boodschappen doen 
e.d. moest ik loslaten. Zo in mijn bed liggend en kijkend 
naar buiten zag ik de bomen dus hun bladeren laten 
vallen. Loslaten om in de lente weer plek te hebben 
voor nieuwe bladeren. Deze dagen staan we ook stil bij 
al diegenen die we hebben moeten loslaten. Al lang 
geleden of ook pas kort. Loslaten is en blijft een moeilijk 
iets, zeker als het om je dierbaren gaat. Toch weten we 
allemaal dat we eens deze aarde moeten verlaten om 
zo ruimte te maken voor anderen. Maar ook omdat het 
ons zelf ook ruimte geeft als we dit aardse bestaan 
inwisselen voor een bestaan bij God zelf. Zo 
terugkijkend op de afgelopen dagen van ziek-zijn moet 
ik ook concluderen dat de ‘dingen’ ook gewoon door 
zijn gegaan zonder mij. Eigenlijk heel fijn dat de 
gemeente gewoon verder gaat, dat we samen 
verantwoordelijk zijn voor het functioneren van het één 
en ander. Ook het huishouden thuis ging verder, dankzij 
mijn partner die zaken overnam. Loslaten geeft ook 
ruimte aan anderen om inzet te kunnen tonen. Eind 
deze maand laten we ook los, namelijk een kerkelijk 
jaar, en dan beginnen we met de advent en daarmee 
met een nieuw kerkelijk jaar. Een nieuwe start met 
weer nieuwe momenten van verdieping, ontmoeting en 

mogelijkheden tot verbinding. Ik ben blij dat ik de draad 
weer kan oppakken na een week ziek-zijn. Het heeft mij 
laten zien dat loslaten soms moet en dat het kan als je 
vertrouwen hebt in de ander.  

 
Wim van den Berg, rector 

 
 

Gemeentevergadering 
Op zondag 13 november vindt de najaars-
gemeentevergadering plaats aansluitend aan de 
eucharistieviering. Op de agenda staan de volgende 
onderwerpen: de komende Synode, Veilige Kerk en een 
lezing over het ‘Lam Gods’ (zie artikel hieronder).  Er is 
uiteraard ook ruimte om vragen te stellen. U bent van 
harte uitgenodigd en neem gerust een boterham mee, 
voor koffie en thee wordt gezorgd. Samen zijn we kerk, 
samen zijn we gemeente. U meeleven en inbreng zijn 
daarbij van groot belang.  
 
 

Lezing ‘Het Lam Gods’ 

 
We sluiten de gemeentevergadering van zondag 13 
november  af met een lezing door drs. Ria Sillen over de 
geschiedenis en de betekenis van het schilderij ‘Het Lam 
Gods’. Dit op hout geschilderde schilderij ‘De 
aanbidding van het Lam Gods’ is een groot en 
inhoudelijk complex vroeg-15e eeuws Vlaams veelluik. 
Het werk uitgevoerd in opdracht van de burger-
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koopman Joos Vijd, daterend tussen 1430 en 1432, is 
van de hand van de gebroeders Van Eyck en bedacht 
voor de Vijdkapel in de Sint-Baafskathedraal van Gent. 
Het panelengeheel kende doorheen de tijd een uiterst 
avontuurlijke geschiedenis en is tot op één paneel na, 
met name de Rechtvaardige Rechters, intact te 
bewonderen in de St. Baafskathedraal in Gent. U bent 
van harte uitgenodigd.  

 
 

Bezoek aartsbisschop 
Op zondag 27 
november (1e zondag 
van de advent) zal 
onze aartsbisschop 
Bernd Wallet 
voorgaan in de 
eucharistieviering 
geassisteerd door onze rector. Aansluitend kunt u de 
aartsbisschop ontmoeten tijdens de koffie.   
 
 

Vanuit het kerkbestuur 

 Rector  Wim is aanwezig geweest op een informatie- 
en consultatie avond over duurzame financiering. De 
conclusie op deze avond is geweest dat de financiën 
landelijk breder gedragen moeten worden zodat ook 
de kleinere parochies zich gesteund weten in hun 
financiën.  

 We hopen dat de wateroverlastperikelen voorlopig 
verleden tijd zijn. De dakpannen liggen weer op hun 
plek en de nodige herstellingen zijn gedaan. 

 19 november 2022 is de landelijke Synode van onze 
kerk in Amersfoort. Heeft U belangstelling om deze 
Synode bij te wonen of om de Synodestukken zelf te 
lezen, dan kunt U een berichtje sturen naar 
secretaris Myriam: secretaris@zeeland.okkn.nl  
De voorbereiding is begonnen met de online 
clusterbijeenkomst voor alle synodalen en in onze 
gemeentevergadering op 13 november zullen we 
ook informeren over de agenda.  

 
 
 
 
 

Erfgoeddag 
Op zaterdag 5 november is er een erfgoeddag, 
georganiseerd door het bestuur van het Oud-Katholiek 
Museum samen met de Bisschoppelijke Commissie voor 
de Pretiosa. De dag is met name bedoeld voor de 
beheerders van kerkelijk erfgoed en zal informeren over 
goed beheer, waarbij ook ruimte is voor het uitwisselen 
over ervaringen uit de praktijk. Vanuit onze statie zullen 
ook enkele mensen deelnemen. 
 
 

Studiedag geestelijkheid 
Op 24 november a.s. is er een studiedag voor de 
geestelijkheid. Bij het maken van deze nieuwsbrief was 
het onderwerp nog niet bekend, maar uw rector zal er 
uiteraard aan deelnemen. Niet zozeer omdat deelname 
verplicht is, maar omdat permanente scholing en 
vorming van belang is voor hemzelf en voor het werk 
wat hij mag doen. We hopen dat kennis en inspiratie 
die wordt opgedaan de statie ook ten goede zal komen. 
 
 

Time 4 God 
Zondag 20 november om 19.30 uur zal een Engelstalige 
Time4God viering in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, 
Middelburg) gehouden worden. Voorganger is Jan 
Witsel uit Antwerpen. 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.   

 

 

Hildegard van Bingen: haar muziek, 
leven, spiritualiteit en werk 
Op 5 november 2022 organiseert het Sint 
Franciscuscentrum in samenwerking met de H. Maria 
Parochie Walcheren een ochtend rondom Hildegard van 
Bingen in de Petrus en Pauluskerk te Middelburg. 
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We beginnen de dag muzikaal en we eindigen rondom 
het middaguur.  

Hildegard van Bingen (1098-1179), abdis, mystica en 
componiste, is een van meest opmerkelijke vrouwen in 
het middeleeuwse West-Europa. Haar veelzijdig talent 
is uitzonderlijk.                                                                                                                                  
Jarenlang gaf zij als abdis leiding aan een klooster van 
benedictinessen, dat zij zelf had gesticht op de 
Rupertberg bij Bingen. Zij ontving visioenen die zij op 
schrift stelde. Zij correspondeerde met de grote 
persoonlijkheden van haar tijd, onder wie de keizer en 
de heilige Bernardus van Clairvaux, en nam daarbij geen 
blad voor de mond. In een heel eigen stijl componeerde 
zij muziek, die nog steeds mensen kan raken. Haar 
kennis over het gebruik van kruiden en voedsel voor 
genezing geldt nog steeds als een bron van betekenis 
voor de huidige natuurgeneeskunde. 

 

In 2012 werd Hildegard  tot ‘lerares van de universele 
kerk’ verklaard door paus Benedictus. 

Op deze dag willen we nader kennis maken met deze 
veelzijdig begaafde vrouw door te luisteren naar enkele 
van de door haar gecomponeerde gezangen en door 
een inleiding op haar leven en werken. 

Waar wanneer en tijd: 

Datum:  5 november 2022  

Plaats:  Petrus en Pauluskerk,  

Lombardstraat 1 te Middelburg 

Aanvang: 10.00 uur, vanaf 9.30 uur bent u 
welkom voor ontvangst met koffie en thee 
 
Voor meer informatie en aanmelding zie:  
www.sintfranciscuscentrum.nl 
 
 
 

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! 
 
Ondersteuning Filipijnse priesterstudent 

Dit gemeentejaar zullen we de uitgangscollecte ook af 
en toe bestemmen voor een Filipijnse priesterstudent. 
De parochie Eindhoven doet dit al vele jaren en wij 
sluiten ons hierbij aan. De studiekosten bedragen per 
jaar zo’n €1.000,-. Voor veel studenten en hun families 
is dit niet te bekostigen. Daarom willen wij als statie 
hier een helpende hand toesteken. Binnenkort komen 
we met meer informatie over welke student we precies 
gaan steunen. Voor nu: uitgangscollecte zondag 13 
november is bestemd voor een Filipijnse 
priesterstudent. Alvast bedankt. 

 
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.) 
 
 

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

 
Zondag 13 november 
10.30 uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 28, 
zondag van de zeven broeders 
Voorganger rector Wim van den Berg en predicatie mgr. 
Dirk van Leeuwen 
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1e lezing: 2 Makkabeeën 7, 1-2 en 9-14; Graduale: 
Psalm 98; 2e lezing: 2 Tessalonicenzen 3, 7-13; 
evangelie: Lucas 20, 27-38; 

 2e collecte: Ondersteuning Filipijnse 
priesterstudent 

 
 
Zondag 13 november 
12:15 uur Gemeentevergadering en Lezing over het 
schilderij ‘Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck door 
drs. Ria Sillen 
 
Maandag 14 november 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Zondag 27 november  
10.30 uur Eucharistieviering, eerste zondag van de 
Advent 
Voorganger aartsbisschop Bernd Wallet met assistentie 
rector Wim van den Berg 
 
1e lezing: Jesaja 2, 1-5; Graduale: Psalm 122; 2e lezing: 
Romeinen 13, 8-14; Evangelie: Matteüs 24, 32-44; 

 2e collecte: onderhoud kerkgebouw 
 
 
Maandag 28 november 
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 een 
eucharistieviering om 10.30 uur. En op een vijfde 
zondag een Dienst van Schrift en Gebed 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/  
 

 


