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Zomer is begonnen 

Op het moment dat ik dit schrijf is zojuist de zomer 
begonnen (21 juni). Het regent pijpenstelen en het is 
maar 14 graden. Het weer is dus niet echt zomers. Na 
een zeer warme week met tropische temperaturen is 
het nu echt fris buiten. Overigens gingen die warme 
dagen tevens gepaard met veel wind en stormen, met 
als gevolg op veel plaatsen stormschade. Zo ook bij 
ons op het woonpark. Heel wat bomen zijn er 
gesneuveld. Grote schrik bij onze buurvrouw, want er 
vielen twee bomen op haar dak. Gelukkig geen 
schade aan haar huis.  

Als mens denken we vaak dat we alles onder controle 
hebben en daar waar we eraan twijfelen sluiten we 
verzekeringen af om de gevolgen van schade, in ieder 
geval financieel, zo klein mogelijk te maken. Echter 
we hebben het leven niet onder controle. We worden 
steeds weer geconfronteerd met onverwachte zaken. 
Die kunnen uiteraard plezierig zijn, maar ook ons 
leven op de kop zetten. Ziekte, dood, uit elkaar 
groeien binnen een relatie, noem maar op. Als 
christen weten en geloven we dat de weg die we gaan, 
ook als lijden en tegenslag ons treffen, we niet hoeven 
te wanhopen. Er is iemand, of beter gezegd Iemand, 
die ons in de hand houdt. Iemand die ons de kracht 
en de moed geeft om een weg te vinden waarop we 
verder kunnen gaan. Die Iemand, God, maakt daarbij 
‘gebruik’ van andere mensen. Mensen die op het juiste 
moment op je pad komen om je nabij te zijn, soms 
door er zomaar voor je te zijn. En soms mag je ook 
zelf zo’n mens zijn die er voor een ander is die in 
moeilijkheden verkeert.  

De zomer is begonnen, weer of geen weer. Velen van 
ons hebben vakantie. En of je er nu op uittrekt of 
thuis blijft, het mag een tijd zijn om weer wat meer 

tot jezelf te komen. Om vrij te zijn van 
(vrijwilligers)werk, vrij te zijn van vergaderen en 
overleggen, vrij te zijn van oppassen op je 
kleinkinderen. Zo’n periode van vrij zijn kan zeer 
weldadig zijn. En omdat de redactie van deze 
nieuwsbrief ook wat van die vrijheid wil genieten is 
dit een dubbelnummer, zo hoeven we hier de 
volgende maand niet mee bezig te zijn.  

Vakantie is vrij zijn, vrij ook om God te kunnen 
ontmoeten in die vrije ruimte. En die ontmoeting kan 
natuurlijk overal plaatsvinden, maar juist ook in de 
liturgie. Daarom gaan alle liturgische vieringen 
gewoon door. Een bijzondere viering is op 22 
augustus als wij onze patroonheilige vieren: Sint 
Augustinus. U bijzondere aandacht hiervoor.  

Ik wens u allen een goede zomer toe! 
 

Wim van den Berg, rector 
 

Extra kerkbijdrage 

We danken iedereen 
die in de afgelopen 
tijd een extra gift 
heeft gedaan (via 
een bankover-
schrijving) vanwege 
het feit dat er geen 
fysieke collecten konden worden gehouden omdat de 
kerk gesloten was. Deze extra bijdragen zijn hard 
nodig omdat allerlei kosten wel doorlopen ook al zijn 
de kerkdeuren dicht. Denk bijvoorbeeld maar aan 
verzekeringen, onderhoudskosten en salaris van onze 
pastor. Voor wie nog een extra bijdrage wil 
overmaken: heel graag! 
Voor bankrekeningnummer: zie onderaan deze 
nieuwsbrief. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Penningmeester Bert Binnenmarsch 
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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 
rectot 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 
gemeen-schap 
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 meege-
werkt 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. 
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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 
 

Bisschopswijding: Save the 
date 

De p.a. van de aartsbisschop deelde een save the date 
voor de wijding van mgr. Bernd Wallet met de leden 
van het kiescollege en het stembureau, de 
geestelijkheid en de kerkbesturen van het 
Aartsbisdom Utrecht en de actieve geestelijken van 
het Bisdom Haarlem. Nadat de wijding van de 
aartsbisschop-elect van Utrecht twee keer moest 
worden uitgesteld, is het een grote vreugde dat deze 
nu door zal gaan op zaterdag 18 september a.s. in de 
ochtend in de Lebuïnuskerk te Deventer (Grote 
Kerkhof 38).  

 

Hoeveel mensen bij deze viering aanwezig kunnen 
zijn en wie er in dat licht door het Metropolitaan 
Kapittel van Utrecht uitgenodigd wordt, zal in de 
komende weken blijken. 

Uiteraard zal voor een livestream worden gezorgd. 
Dus daarom is dit voor alle parochianen, vrienden en 
belangstellenden een save the date die we via deze 
Nieuwsbrief met u delen. 

Op zondag 19 september volgt dan de intronisatie in 
de kathedraal te Utrecht, waarschijnlijk in de middag, 
waarbij een vertegenwoordiging vanuit de kerk en 
genodigden uit de stad aanwezig zullen zijn. 

We bevelen het bisdom Utrecht en haar verkozen 
bisschop opnieuw in uw gebeden aan. 

 



Oud-Katholiek Zeeland, Nieuwsbrief juli-augustus 2021 - vervolg 

Dag van Verbondenheid - Maria 
Magdalena  
Op zaterdag 10 juli bent u van harte uitgenodigd voor 
de Dag van Verbondenheid (voorheen Jaardag) van 
de stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging 
(OKViB). Op deze dag heten wij u welkom in het 
Schoollokaal van de O.R.K.A, aan de Mariahoek te 
Utrecht. Vanaf 9.45 uur staan de koffie en thee klaar. 
Om 10.15 uur heten wij u officieel welkom. Daarna 
verzorgt Marian Geurtsen (schatgraver, theologe en 
auteur van het boek Zalig gebakken) een interactieve 
lezing over Maria Magdalena. Tussendoor drinken we 
nog een 
kopje koffie 
of thee. 
Rond het 
middaguur 
is het tijd 
voor het 

middaggebed en daarna volgt een heerlijk verzorgde 
lunch. Om 13.00 uur start het middagprogramma. We 
gaan de film Maria Magdalena bekijken. Deze film 
vertelt het verhaal van het Nieuwe Testament vanuit 
Maria Magdalena’s oogpunt gezien. Na de film volgt 
een nabespreking onder leiding van Marian Geurtsen. 
Voor een uitgebreid advies voor openbaar vervoer 
kunt u www.9292.nl gebruiken. Het schoollokaal ligt 
in het centrum van Utrecht, op 10 minuten lopen van 
het station Utrecht Centraal. De kosten voor deze dag 
bedragen € 22,50 (inclusief lunch). Donateurs van de 
stichting OKViB krijgen € 2,50 korting en betalen € 
20,00 (inclusief lunch). Aanmelden kan tot 5 juli bij 
Monique Bergers via email voorzitter@okvib.okkn.nl 
of telefoonnummer 06 43026977. Wilt u ook 
eventuele dieetwensen doorgeven ? Deze activiteit 
gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het 
verschuldigde bedrag dient voor 5 juli te worden 
overgemaakt op IBAN NL51 TRIO 0379 5485 77 
t.n.v. stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging 
te Culemborg, onder vermelding van ‘Dag van 
Verbondenheid 2021’ en bevestigt de inschrijving. 
Mocht het bedrag bezwaarlijk voor u zijn, dan kunt u 
een beroep doen op ons STOK-ViB (voorheen: 
Steunfonds) via een verzoek aan onze 
penningmeester. Wij hopen u in Utrecht te mogen 
begroeten ! NB: Eind juni gaat in het 

Catharijneconvent te Utrecht een tentoonstelling over 
Maria Magdalena van start. 
 
 

Collectes 

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollecte. 
 
Mission to Seaferers 

De maanden juli en augustus schenken we aandacht 
aan de mannen en vrouwen in de zeevaart en aan het 
werk van de Mission to Seafarers. De Oud-
Katholieke Kerk is immers al meer dan 10 jaar direct 
en indirect betrokken bij de Mission to Seafarers in de 
haven van Vlissingen.   

 

Het is belangrijk dat dit werk door de hele kerk wordt 
gedragen. Hierbij gaat het niet alleen om financiële 
steun, maar ook om inhoudelijke betrokkenheid. 
Zonder die betrokkenheid komt het materiële 
welzijnswerk los te staan van zingeving en juist 
zeevarenden (met name uit de Filippijnen) hebben 
behoefte aan hun geloof. Eucharistie kunnen vieren, 
een pastor spreken en de zegening van hun schip zijn 
voor hen onmisbaar. 

Het werk van zeevarenden is zwaar. Bekend zijn de 
gevaren op zee: storm, ongelukken en piraterij. Maar 
ook geestelijk moeten zij sterk in hun schoenen staan. 
Iedere dag werken, vaak vele maanden lang. 
Zeevarenden zijn ver van huis en leven op een klein 
oppervlak met mensen van allerlei nationaliteiten. 
Wanneer het schip aan wal ligt, willen zij zich even 
ontspannen en naar huis bellen. De haven ligt echter 
in een vreemd land in een industriegebied. The 
Mission to Seafarers biedt uitkomst. 

Chauffeurs verzorgen 
gratis vervoer. In de 
Flying Angel Club 
vindt men een bar, 
communicatie-
voorzieningen en 
vermaak. In het 
winkeltje zijn toiletartikelen, kleding, souvenirs en 
snoep te koop. De kapel wordt gebruikt voor 
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kerkdiensten en stil gebed. Belangrijk voor 
zeevarenden zijn telefoon en internet waarmee zij 
contact kunnen hebben met hun familie. 

In het Zeemanshuis zijn boeken, tijdschriften en 
bijbels in vele talen beschikbaar. Honderden bladen 
en voorlichtingsbrochures van de vakbond worden in 
negen talen verspreid. Zo leren zeevarenden uit de 
hele wereld wat hun rechten zijn. De 
scheepsbezoekers van The Mission to Seafarers 
bezoeken zeevarenden op het schip, heten hen 
hartelijk welkom in Vlissingen en bieden een 
luisterend oor. Bij ernstige zaken als een dodelijk 
ongeval, piraterij of wantoestanden aan boord wordt 
de havenpastor of een inspecteur ingeschakeld. Ook 
in het ziekenhuis krijgen zeevarenden bezoek van The 
Mission to Seafarers. 

 

Publiciteit 

De media maken het nieuws, zo zegt men 
tegenwoordig. Als je niet in de media verschijnt, kom 
je niet in het nieuws en word je niet gezien of 
gehoord. Ook als Oud-Katholieke Kerk kunnen we 
ons aan die nieuwe waarheid niet onttrekken. Ons 
onvolprezen lijfblad de Oud-Katholiek is al weer heel 
wat jaren geleden aangevuld met nieuwsvoorziening 
via de website van de landelijke kerk en langs die weg 
hebben inderdaad veel mensen met onze kerk kennis 
gemaakt. De ontwikkeling en het gebruik van oude én 
nieuwe media vergt onze voortdurende aandacht en 
er is ook geld voor nodig om de blijde boodschap te 
blijven uitdragen. Voor dit doel vraagt het Collegiaal 
Bestuur uw bijdrage in de collecte. 
 
Honoraria Geestelijkheid 
Leven oud-katholieken op te ruime voet? Nog geen 
6000 leden op zo’n dertig kerkplekken met in totaal 
14½ pastoor! Wij kiezen voor deze kleinschaligheid, 
omdat we elkaar in onze parochie of statie werkelijk 
willen kennen en kunnen ontmoeten. Het prijskaartje 
dat daaraan hangt kunnen we betalen mede dankzij 
gulle bijdragen uit fondsen, die vermogende oud-
katholieken in het verleden hebben gesticht. Het 
Collegiaal Bestuur hoopt natuurlijk dat er ook in onze 
tijd weldoeners zullen zijn, die de kerk in hun 
testament bedenken. Maar in afwachting daarvan doet 
het Bestuur met de collecte van vandaag al vast een 

beroep op de levenden – en dat bent u, gemeente – 
om bij te dragen in het honorarium van uw pastoor. 

 

Agenda/vieringen 

Zondag 11 juli 

Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 10, zondag 
van de zending van de twaalf. 
1e lezing Amos 7, 7-15; graduale psalm 85; 2e lezing 
Efeziërs 1. 1-14; evangelie Marcus 6, 6b-13 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 
 
Uitgangscollecte: Mission to Seafarers 
 
Zondag 25 juli  

Eucharistieviering, Feest van de H. Jacobus, apostel,  
1e lezing Jeremia 45, 1-5; graduale psalm 7; 2e lezing 
Handelingen 11,27 – 12,3 ; evangelie Matteüs 20, 20-
28.  
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 
 
Uitgangscollecte: Publiciteit 
 

Zondag 8 augustus  

Eucharistieviering, Feest van de Gedaanteverandering 
van de Heer, 
1e lezing Exodus 34, 29-35; graduale psalm 99; 2e 
lezing 2 Petrus 1, 13-21; evangelie Lucas 9, 28-36. 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 
 
Uitgangscollecte: Mission to Seafarers 
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Zondag 22 augustus  

Eucharistieviering, H. Augustinus, bisschop van 
Hippo, patroonsfeest van de statie. 
1e lezing Spreuken 3, 1-7; graduale psalm 119, 89-96; 
2e lezing 1 Korintiërs 3, 5-11 ; evangelie Johannes 17, 
18-26 . 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 
 

Uitgangscollecte: Honoraria Geestelijkheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
Website 
http://zeeland.okkn.nl 
 
Facebook 
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland 
 
Vieringen:  
Elke tweede en vierde zondag van de maand 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 

 


