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Zalig Nieuwjaar! 
Een nieuw jaar ligt voor ons. Nog onbeschreven 
bladzijden. Vol belofte over wat komen gaat. Talloze 
mogelijkheden die ons gegeven worden om de wereld 
wat vriendelijker en rechtvaardiger te maken. Een jaar 
waarin we worden uitgenodig om dat ook te doen, te 
beginnen in onze eigen omgeving, in onze eigen kring.  
Een nieuw jaar, een nieuw burgerlijk jaar, want ons 
kerkelijk jaar is al begonnen met het begin van de 
advent. De advent die ons voorbereidde op Kerstmis. 
De advent die vol was van hoop op een betere wereld. 
De advent die uitloopt op Kerstmis. Het feest waarmee 
we vieren dat onze Verlosser is geboren, Jezus de 
Christus. Aan het begin van dit nieuwe kalenderjaar 
mogen we weten dat Hij het is die met ons meegaat om 
de nog lege bladzijden te vullen met liefde, aandacht en 
zorg  voor iedereen. Ik wens U, mede namens het 
kerkbestuur en de lector, een Zalig Nieuwjaar toe! 
 

Wim van den Berg, rector 
 

Kerkbalans 2023  
Deze maand gaat Actie Kerkbalans weer van start. 
Tijdens deze actie krijgen de leden en gastleden van 
onze statie een brief met het verzoek voor een jaarlijkse 
financiële bijdrage. Kerk-zijn kunnen we alleen samen. 
De financiële bijdrage van vele gemeenteleden heeft 
het tot nu toe 
mogelijk 
gemaakt dat we 
hier in Zeeland 
als geloofs-
gemeenschap 
van betekenis 
kunnen zijn voor 
mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. Ook in de toekomst 
willen we zo een plaats van bezinning en gastvrijheid 
voor iedereen blijven. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en draag mede zorg voor een vitale 
geloofsgemeenschap. Mogen we ook in 2023 op u 
rekenen?   

Opname in de kerk van Carolien 
Florijn 

Op zondag 11 december 2022 hebben we tijdens de 
eucharistieviering Carolien Florijn als lid opgenomen in 
onze kerk. Carolien is de afgelopen jaren gastlid 
geweest en heeft na een periode van overdenking de 
wens uitgesproken om lid te mogen worden van de 
Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het was een 
vreugdevol gebeuren op die derde zondag van de 
advent. Na een toelichting van Carolien waarom zij 
opgenomen wilde worden in onze kerk stelde de rector 
haar een aantal vragen die Carolien met een volmondig 
‘ja, dat wil ik’ beantwoordde. Daarna volgde de opname 
en een zegen over haar. Wij wensen Carolien nogmaals 
van harte proficiat en dat het tot haar heil mag zijn. 
 

 
Foto Bert Binnenmarsch. 
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Thelma Schoon geslaagd 
Op maandag 12 december is Thelma Schoon, afgelopen 
jaar stagiaire in onze statie, geslaagd voor haar Kerkelijk 
Examen. Hiermee heeft zij haar studie aan het Oud-
Katholiek Seminarie succesvol afgerond. Naast een 
afgeronde studie theologie is deze kerkelijke opleiding 
één van de voorwaarden om te worden toegelaten tot 
het kerkelijk ambt. Rector Wim van den Berg was 
namens de statie aanwezig bij het examen en nam waar 
dat Thelma op welsprekende wijze antwoord kon geven 
op de vragen die tijdens dit openbare examen werden 
gesteld naar aanleiding van haar scriptie met de titel: 
‘De dienst van het kerkasiel. Over de verhouding van 
diaconie en liturgie in de avondmaalsbeleving van 
voorgangers gedurende de non-stopviering van het 
kerkasiel in Den Haag 2018-2019’. Naast de vragen 
vanwege de scriptie waren ook nog twee andere 
documenten onderwerp van het examen. Ook hier wist 
ze alle vragen goed te beantwoorden. Een proficiat is op 
zijn plaats. 

 
 
 

Diaconie 
‘Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben’ (1 
Joh 4,21). Wat dit betekent, heeft de traditie 
samengevat in de werken van barmhartigheid, die de 
toetssteen zijn van onze liefde. Deze werken worden 
doorgaans 'liefdewerken’ genoemd, omdat ze 
ingegeven zijn door de liefde. Het is goed dat wij ze nog 
eens opnoemen: de hongerigen spijzen, de dorstigen 
laven, de naakten kleden, vreemdelingen herbergen, 
zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden 
begraven. Al deze werken hebben hun uitdrukking 
gevonden in de caritatieve instellingen van de Kerk, als 

een antwoord op concrete levenssituaties De diaconie, 
het dienstbetoon, is immers naast de verkondiging en 
de liturgie een wezenlijk kenmerk van ons kerk-zijn.  
 
Deze opdracht kennen we ook binnen onze statie. De 
komende tijd willen we in onze nieuwsbrieven hier wat 
meer aandacht aan schenken. Elke twee maanden 
collecteren we voor een diaconaal doel dat aansluit bij 
de zeven werken van barmhartigheid. Voor de maanden 
januari en februari is dat Stichting Leergeld Walcheren 
(zie ook onder ‘Collectes’) in het kader van de dorstigen 
laven. Elke maand willen wij U ook wat achtergrond 
meegeven voor de verschillende werken van 
Barmhartigheid. 
 
De dorstigen laven (deel 1) 

Wij, die geen tekort hebben aan water zijn dan ook 
direct geneigd om aan 'dorstigen laven' een 
symbolische betekenis te geven en dat mogen wij met 
recht doen. Maar we moeten toch bedenken dat er elk 
jaar twintig miljoen mensen sterven bij gebrek aan 
gezond water. Bijna alle vrouwen in Afrika en ook elders 
moeten kilometers ver gaan, met zware kruiken op hun 
hoofd, om drinkbaar water te halen. En toch is het zo 
eenvoudig om gezond drinkwater tot bij die mensen te 
brengen. Om eraan te kunnen komen is gewoon een 
put nodig en een pomp. Water is levenwekkend. 
Immers bij de bron komen mensen en dieren samen, 
ontstaat er gemeenschap. 

'Dorstigen laven’ wil ook zeggen, dat wij zorg moeten 
dragen voor dieren en planten. Ook zij hebben recht op 
zuiver water. Wij stellen ons aan als heer en meester 
van de schepping. Wij vervuilen wetens en willens de 
rivieren, vervuilen de grond met chemische middelen 
en vernietigen zo alle leven, zonder aan de toekomst te 
denken. Zuinig omgaan met water is ook een werk van 
barmhartigheid, want zo maken wij het leven mogelijk 
en geven wij de schepping kansen. Alleen als wij bereid 
zijn ons te houden aan de letterlijke betekenis van het 
goede werk, mogen wij ook spreken van de symbolische 
betekenis, de geestelijke inhoud ervan. 

Elke mens heeft dorst naar God, ‘zoals een hert naar 
stromend water’ (Ps 42), of hij het weet of niet. De 
psalmist drukt dit oerverlangen uit in naam van de hele 
mensheid: ‘Wat verlang ik naar U, mijn God, naar U 
dorst mijn ziel; naar U smacht mijn lichaam als een dor 
en droog land naar water’ (Ps 63,2). Deze dorst naar het 
eeuwige bij de mensen levendig houden, zorgen dat zij 
die levensdorst niet hoeven te stillen met zout water, is 
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een werk van barmhartigheid. ‘Want mijn volk heeft een 
dubbele misdaad begaan: Mij hebben ze verlaten, de 
bron van levend water, en ze hebben regenbakken 
gehouwen, vol barsten die geen water houden’, zo laat 
Jeremia God klagen (Jr 2,12-13). De droge putten van 
luxe, comfort, consumptie maken de mensen alleen 
maar dorstiger. Hoe meer ze hebben, des te dorstiger 
worden ze. Ze gaan op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden. Hun hart komt nooit tot rust. 

 
 
In het evangelieverhaal van de Samaritaanse probeert 
Jezus de vrouw die op zoek is naar water dat haar dorst 
niet kan stillen, te brengen naar de bron van levend 
water. ‘Maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal 
geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; 
integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem 
een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven’ 
(Joh 4,14). Die belofte aan de vrouw heeft Jezus vervuld 
op het kruis. ‘Maar een van de soldaten doorstak zijn 
zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit’ 
(Joh 19,34). Uit de geopende zijde van de Heer vloeit 
onophoudelijk de stroom van levend water. De 
Samaritaanse vrouw liet haar kruik bij de bron staan, zij 
had bij Christus alles gevonden wat haar dorstige hart 
nodig had.             

….. wordt vervolgd. 
 
 

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! 
 
Stichting Leergeld Walcheren 

Deze stichting wil op een duurzame manier investeren 
in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die 
zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving 
terecht dreigen te komen.  Op dit moment leven in 
Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 
377.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse 
spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de 
eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er 
een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om 
financiële redenen niet of onvoldoende kunnen 
deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-
maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de 
zijlijn. 

Leergeld 
heeft als 
missie het 
voorkomen 
van sociale 
uitsluiting van 
kinderen uit gezinnen met minimale financiële 
middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor 
kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en 
kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als 
volwassenen volwaardig participeren in de 
samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, 
wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er 
later duur "leergeld" voor gaat betalen. 

Het motto van Leergeld is: "Alle kinderen mogen 
meedoen, want nu meedoen is straks meetellen". 

Meer info vindt u op de website:  
www.leergeld.nl/walcheren/  

 

Gaat verder op volgende pagina.. 
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Vervolg Collectes: 
 
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.) 
 
 

Digitale landelijke nieuwsbrief 
 
De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale 
nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van 
het nieuws vanuit de landelijke kerk.  U kunt zich 
hievoor aanmelden via: 
https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/ 
 

 
 

Time 4 God 
Zondag 15 januari 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: https://time4god.com/, of 
ga direct naar het YouTube kanaal van de Gasthuiskerk.   

 

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

Zondag 8 januari 
10:30 uur Eucharistieviering, Openbaring van onze Heer 
Jezus Christus aan de volken. Voorganger rector Wim 
van den Berg, predicatie en diaconale assistentie door 
diaken Pim Rijnders. 
 
1e lezing: Jesaja 60, 1-6; Graduale: psalm 72; 2e lezing: 
Efeziërs 3, 1-12; Evangelie: Matteüs 2, 1-12;  
 

 2e collecte: Stichting Leergeld 
 
Maandag 09 januari 
10:30 uur Open Kerk 
12:00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Zondag 22 januari  
10:30 uur Eucharistieviering , Tweede zondag na 
Epifanie – Zondag van de bruiloft te Kana. Voorganger 
rector Wim van den Berg. 
1e lezing: 1 Kronieken 16, 8-17; Graduale: psalm 96; 2e 
lezing: Openbaring 22, 16-17; Evangelie Johannes 2, 1-
11  
 

 2e collecte: onderhoud kerkgebouw 
 
Maandag 23 januari 
10:30 uur Open Kerk 
12:00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Zondag 29 januari 
10:30 uur Dienst van Schrift en Gebed, Opdracht van de 
Heer in de Tempel. 
Voorganger lector David Ross. 
 
1e lezing: Maleachi 3, 1-4; Graduale: psalm 84, 2e 
lezing: Hebreeën 2, 14-18, Evangelie: Lucas 2, 22-40  

 

 2e collecte: Stichting Leergeld 
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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/  
 

 


