Jaarverslag 2020
Dachten we van 2020 weer een normaal jaar te maken bij Statie Zeeland, maar ook dit jaar liep een
beetje anders dan normaal en daarvan nu verslag.
Pastor en lector
Rector Wim van den Berg heeft zich vol passie ingezet voor onze statie. Daar waar mogelijk vanuit
Middelburg, maar een groot deel vanuit huis. In dit ‘coronajaar’, heeft hij daar waar mogelijk nog
mensen bezocht, maar het grootste deel van het jaar heeft rector Wim contact onderhouden via de
telefoon met de parochianen. Zeeland is ook gezegend met een lector: David Ross. David verleent
allerlei hand- en spandiensten tijdens de viering.
Kerkbestuur
Het kerkbestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter: dienstdoende pastor , rector Wim van den Berg;
Secretaris: Myriam van der Linden-Bullens; Penningmeester: Bert Binnenmarsch; Algemeen
bestuurslid/gebouwenbeheer: Piet Almekinders; Financieel adviseur: Henk Visser; Algemeen adviseur:
Janny Aldewereld. Samen met rector Wim heeft het kerkbestuur zevenmaal vergaderd waarvan 1 keer
online. Op 25 oktober is er een gemeentevergadering geweest.
Vieren/Liturgie
Het hart van de kerk klopt daar waar de gemeenschap samenkomt
rond Schrift en Tafel. In 2020 waren er de volgende vieringen in onze
kerk: normaal gesproken is er op de tweede en de vierde zondag van
de maand een eucharistieviering in onze kerk. Vanwege corona is ons
kerkgebouw gesloten geweest van 21 maart tot en met 31 mei, en ook
met Kerstmis moesten we de deuren gesloten houden. Op die dagen
waren er wel online vieringen te volgen, verzorgd door de landelijke
kerk. Tijdens de bidweek van de eenheid van de christenen vond op 19
januari de eucharistieviering plaats samen met de protestantse
gemeenten van Ritthem en Nieuw en Sint Joosland. Deze viering vond
plaats in Nieuw en Sint Joosland. Op 24 mei 2020 is er meegewerkt aan
een online viering van Omroep Zeeland die plaatsgevonden heeft in
onze kerk. De vieringen werden ondersteund door onze organist Bram
de Wolf en door onze cantores, Piet en Jacqueline Almekinders en een aantal keren aangevuld met
overige zangers. Tevens mocht de rector tijdens de vieringen rekenen op onze lector David Ross,
misdienaar Bernadette de Smit , en aan het begin van het jaar door de gemeenschap De Goede Herder.
Rondom de vieringen hebben we hulp gekregen bij de verzorging van de bloemen, van
gastheren/vrouwen en lezers.
Verbinden/Pastoraat
2020 is door corona een bewogen en onzeker jaar geweest. We zien elkaar niet iedere zondag, maar
in 2020 hebben we de deuren helemaal moeten sluiten. Echter tijdens de weken dat we wel samen
kerk konden vieren, was er na de viering een kopje koffie en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
Zo gaf dit alles toch nog een gevoel van verbondenheid. Een aantal parochianen heeft onder leiding
van Janny Aldewereld zorg gedragen voor de schoonmaak van onze kerk en de naastgelegen ruimten.

De nieuwsbrief is twaalfmaal verschenen en is via email aan 85 leden, gastleden en belangstellenden
verstuurd. Er zijn maar liefst 15 extra nieuwsbrieven verstuurd. De website werd steeds actueel
gehouden door de webmaster. Er is een nieuwe facebookpagina geopend waar enkel hoogtepunten
worden gepost. Oud-Katholiek Zeeland, Nieuwsbrief juli-augustus 2021 - vervolg In de tijd dat ons
kerkgebouw door corona gesloten was, is er wekelijks een ‘Gedachten bij de zondag verstuurd’.
Verbinding met het aarsbisdom en de landelijke kerk
Veel activiteiten zijn in 2020 niet doorgegaan. Maar aan het
begin van het jaar is er afscheid genomen van Mgr. Joris
Vercammen. Op 11 januari nam hij afscheid. Naast rector Wim
waren wij hier nog met 5 parochianen vertegenwoordigd. Op 15
februari vond de bisschopsverkiezing plaats. David Ross en
rector Wim waren daarbij aanwezig. Helaas is de
bisschopswijding van Mgr. Bernd Wallet niet doorgegaan. Deze
zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden. De synode is dit jaar
niet doorgegaan. Er is wel een online meeting geweest
voorafgaand aan de geplande synode, waar zowel onze
synodalen David Ross en Myriam van der Linden-Bullens aanwezig waren. Uiteindelijk is er enkel een
online verkiezing geweest op de synodedag zelf. Sinds het najaar van 2020 is Jeroen van Castel onze
vertegenwoordiging in de Raad van Kerken Middelburg.
Leren/Vorming en Toerusting
In het najaar stonden de geloofsgesprekken gepland, maar helaas hebben we deze uit moeten stellen,
wederom vanwege corona.
Delen/Diaconaat
Voor de volgende doelen is er in 2019 een beroep gedaan op de parochianen: Stichting Sint Paulus;
Vastenactie; Zusterkerken Unie van Utrecht; Stichting Leergeld; Kerkopbouw Landelijke Kerk Mission
to Seafarers; Honoraria voor de geestelijkheid Kledingbank; Ontwikkelingssamenwerking;
Voedselbank; Priesteropleiding Filipijnen.
Beheer kerkgebouw en huishoudelijke taken
Ons gebouw wordt onderhouden volgens een vast onderhoudsplan. Vanwege corona heeft ook dit stil
gelegen, maar zal snel hervat worden. Wel zijn er verschillende kleine reparaties gebeurd. Ook is er
boven een woonruimte gemaakt voor de rector voor zijn verblijf in Middelburg. De kosterij (Bree 50)
wordt vanaf 1 juli bewoond door nieuwe bewoners, nadat dominee Jacobine Scholten begin maart is
vertrokken naar Gouda. Er is 1 concert geweest.
Secretaris Myriam van der Linden - Bullens

