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Vooruitkijken 
Met de viering van ‘Opdracht van de Heer in de tempel’ 
sloten wij de kerstijd af. Een tijd waarin we mochten 
horen hoe God mens werd in Jezus van Nazareth. God is 
mens geworden om ons te verlossen uit zonde en dood, 
God is mens geworden opdat wij leven zouden hebben 
en wel in overvloed. In deze maand zijn we al weer op 
weg naar de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd 
begint met de viering van Aswoensdag. We krijgen as 
opgelegd als teken dat we ons willen inkeren en ons 
bewust willen zijn van onze vergankelijkheid. De 
veertigdagentijd mag een tijd zijn van bezinning op ons 
leven, op ons doen en laten. Zo bereiden we ons voor 
op Pasen. Ik schrijf dit stukje eind januari en het is al 
merkbaar dat de dagen weer gaan lengen. Voor mij 
roept dat het verlangen op naar de lente, naar het 
moment dat de natuur weer volop gaat groeien en 
bloeien. Toch moeten we nog geduld hebben, maar het 
gaat vooruit. Ik wens ons allen een goede en 
bezinnende tijd toe.  

Wim van den Berg, rector 
 

Vrijwilligersbijeenkomst 
Op zondag 12 februari is er aansluitend aan de koffie na 
de dienst een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Zij 
krijgen hiervoor een aparte uitnodiging via email. In 

deze bijeenkomst zullen we met elkaar uitwisselen wat 
er goed gaat en wat nog verbetering behoeft. Tevens 
zal ook de vrijwilligerscode worden uitgereikt. Deze 
code is opgesteld door onze landelijke kerk in verband 
met ‘Veilige Kerk’.  

 

Aswoensdag 
Op woensdag 22 februari zullen we in een Dienst van 
Schrift en Gebed as opgelegd krijgen. Het wordt een 
oecumenische viering waarin ds Chris Kors (van de 
Nieuwe Kerkgemeente) en onze rector voorgaan. Zo 
willen we gezamenlijk de veertigdagentijd starten. 
Iedereen is van harte welkom! 

 

Ontmoetingsdag 
Om alvast te noteren: zaterdag 4 maart zal er weer een 
ontmoetingsdag plaatsvinden in onze kerk vanaf 10.00 
uur tot ongeveer 15.30 uur. We gaan samen koffie 
drinken, schoonmaken (om de kerk weer op z’n 
paasbest te krijgen), lunchen, gezangen oefenen, samen 
het middaggebed bidden en ter afsluiting zal Piet 
Almekinders ons als gids rondleiden door Middelburg. 
Hij weet daarbij mooie en interessante verhalen te 
vertellen. Het wordt zeker een mooie dag. U bent allen 
van harte uitgenodigd.  

 
 

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! 
 
Vastenactie 
Graag wordt in 2023 de opbrengst van de Vastenactie 
bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van de 
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IAKDM (internationale verband van oud-katholieke 
commissies en werkgroepen die zich met missie en 
diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). 
Het betreft het Tumaini-project voor de opvang van 
(wees) kinderen in Goma in Oost Congo.  

In en rondom de stad 
Goma in het oosten van 
DR Congo leven veel 
vluchtelingen in kampen 
of geïmproviseerde 
onderkomens, 
sommigen al vele jaren. 
Zij zijn gevlucht voor gewelddadige aanvallen door 
gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen werden 
aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er ook 
nog eens een vulkaanuitbarsting geweest die nog meer 
slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen 
heeft verdreven.  

 Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel 
getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen. Omdat 
de mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land 
niet meer bewerkt en is er gebrek aan voedsel. 
Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de 
kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt aan chronische 
ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende 
ondervoeding. 

De organisatie ASDIG, 
opgericht door Claudaline 
Muhindo en haar man 
Desiré, een priester die 
later Anglicaanse bisschop 
werd, ondersteunt de 
vluchtelingen met 
verschillende projecten. Het doel is hen hoop te geven, 
perspectieven te openen door hen ambachten te leren 
en hen te ondersteunen met voedsel, medische zorg en 
advies. De eerste doelgroep waren verkrachte vrouwen, 
die via ASDIG de kans kregen om het vak van 
kleermaker te leren waardoor ze inmiddels een klein 
inkomen kunnen genereren. Ook het probleem van 
ondervoeding is aangepakt en er is een school voor 
(wees)kinderen gebouwd. Er is dus al veel gedaan maar 
er blijft nog veel te doen. 

 Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij 
gratis naar school kunnen. In het Tumaini-centrum 
worden één keer per week maaltijden voor de kleinere 
kinderen gekookt en aan de moeders, die vaak ook 
honger lijden, worden 
pakjes met basis-
voedingsmiddelen 
gegeven. Er wordt 
kleding beschikbaar 
gesteld en 
psychologische 
ondersteuning en 
gezondheidszorg gegeven. Sommige gezinnen kunnen 
een kleine bijdrage leveren in de kosten.  

 De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De 
bestaande gebouwen zijn krap en aan renovatie en 
uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende 
prijzen voor bouwmaterialen vertragen de bouw van de 
broodnodige kamers voor de 
school. Maar ook de 
psychologische begeleiding, de 
medische zorg en het bereiden 
en bezorgen van voedsel aan 
de vele behoeftige kinderen 
en moeders kost geld. Claudaline leidt het project in 
Tumaini, ondanks dat haar man in 2020 overleden is. 
Gelukkig wordt zij ondersteund door vrijwilligers en 
leerkrachten.  

Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen zodat zij 
haar belangrijke werk kan blijven doen? 

 
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.) 
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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 19 februari 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 12 februari 
10.30 uur Eucharistieviering, zesde zondag na Epifanie, 
voorganger rector Wim van den Berg. 
 
1e lezing: Jezus Sirach 15, 11-20; Graduale: psalm 119, 
9-16; 2e lezing: 1 Korintiërs 2, 6-11; Evangelie: Matteüs 
5, 17-26;  
 

 2e collecte: onderhoud kerkgebouw 
 
Maandag 13 februari 
10.30 uur Open Kerk 
12.00 uur Middaggebed en Lunch 
 
Woensdag 22 februari 
19.30 uur Dienst van Schrift en Gebed met asoplegging, 
Aswoensdag, voorgangers ds. Chris Kors en rector Wim 
van den Berg 
 
1e lezing: Joel 2, 12-19; Graduale: psalm 57; 2e lezing: 2 
Korintiërs 5, 20 - 6, 10; tractus: psalm 103, 8-12, 
Evangelie: Matteüs 6, 1-6 en 16-21;  
 

 Collecte: Vastenactie 
 
Zondag 26 februari  
10.30 uur Eucharistieviering , eerste zondag van de 
Veertigdagentijd, voorganger rector Wim van den Berg 
en predicatie lector Jaap Theunisz 
 
1e lezing: Genesis 2, 4b-9, 15-17 en 3, 1-7; Graduale: 
psalm 51; 2e lezing: Romeinen 5, 12-21; Evangelie: 
Matteüs 4, 1-11  
 
2e collecte: Vastenactie 
 
12.15 uur Geloofsgesprek (2) 
 
Maandag 27 februari 
10:30 uur Open Kerk 
12:00 uur Middaggebed en Lunch 
 
 
 
  



Nieuwsbrief februari 2023 - vervolg 

4 
 

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/  
 

 


