
 
 

Nieuwsbrief september 2021 
m 
Weer beginnen 
Met deze maand september beginnen we aan een 
nieuw ‘werkjaar’. De vakantie is voor de meesten van 
ons weer voorbij en allerlei activiteiten starten weer 
op in de komende tijd. Ook de scholen en 
opleidingen beginnen aan een nieuw school- en 
studiejaar.  
Ook in onze statie kijken we vooruit en plannen we 
de vieringen en andere activiteiten voor het komende 
jaar. We moeten daarbij wel rekening houden met de 
nog geldende voorschriften vanwege corona. In deze, 
en de komende nieuwsbrieven, houden wij u op de 
hoogte van wat er staat te gebeuren in onze kerk.  
Eind oktober starten we met de geloofsgesprekken 
(zij konden afgelopen jaar vanwege corona niet 
doorgaan).  
En vanaf maandag 11 oktober zal de kerk steeds open 
zijn op de maandagen na de tweede en vierde zondag 
vanaf 10.30 uur, met aansluitende een middaggebed 
gevolgd door een gezamenlijke lunch.  

 
Op zaterdag 18 september zal – eindelijk – onze 
bisschop, Bernd Wallet, worden gewijd in de 
Lebuïnuskerk te Deventer. Er kunnen, vanwege 
coronavoorschriften, maar een beperkt aantal mensen 
bij aanwezig zijn. Namens onze statie zullen Jeroen 
Castel en Carolien Florijn ons bij de wijding 
vertegenwoordigen. En op zondag 19 maart zal de 
bisschop plaats nemen op de bisschoppelijke zetel in 
de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht. U kunt beide 
vieringen online meevieren. In deze weken 

voorafgaand aan de wijding en de installatie bidden 
wij voor hem en voor ons bisdom.  
Het duurt nog wel even, maar we zien uit naar het 
kennismakings- en werkbezoek van aartsbisschop 
Bernd in het weekend van 11 en 12 december aan 
onze statie. Meer informatie hierover volgt later nog.  
Ik hoop en bid dat het weer een mooi jaar mag 
worden waarin we samen kunnen komen om te 
vieren en elkaar te ontmoeten, om zo met God en 
elkaar ons verbonden te weten. Hopelijk vind u de 
tijd om erbij te zijn. Van harte welkom! 
 
Wim van den Berg, rector 
 

 

Collectes 
Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollectes. 
 
Voedselbank Walcheren  

In de maanden september en oktober collecteren we 
voor de Voedselbank Walcheren 

Er ontstaan in Nederland steeds meer voedselbanken. 
De achterliggende gedachte bij voedselbanken is 
tweeledig. Aan de ene kant hulp bieden aan mensen 
die zodanig in de knel zijn gekomen dat ze zelfs niet 
meer weten hoe ze aan hun dagelijks eten moeten 
komen. 

 

Aan de andere kant wordt geconstateerd dat er 
dagelijks producten worden weggegooid of 
doorgedraaid omdat er net iets aan scheelt waardoor 
het niet in de supermarkten verkocht wordt. De 
meningen over voedselbanken zijn verdeeld. Aan de 
ene kant is het natuurlijk goed dat zwakkeren in onze 
samenleving worden geholpen, maar aan de andere 
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kant is het eigenlijk een schande dat dit in het rijke 
Nederland nodig is. Toch kunnen we onze ogen niet 
sluiten voor deze maatschappelijke ontwikkeling en 
zullen we ons als kerken moeten afvragen op welke 
wijze we betrokken willen/kunnen zijn bij de 
voedselbanken. Steeds meer mensen weten de weg 
naar de voedselbanken te vinden. Door de 
kredietcrisis van de afgelopen tijd zijn de aanvragen 
toegenomen. 

Voor meer informatie zie de website 
www.voedselbankwalcheren.nl 

 

Opleiding geestelijkheid 

Bij deze collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor de 
opleidingen in onze kerk. Willen we als kerk niet in de 
middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de 
kwaliteit van onze geestelijken bewaken. We 
verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken 
en voorgaan, goed kunnen luisteren en op het juiste 
moment ook het juiste woord spreken; ze moeten 
tochtgenoot van ons zijn en soms ook tegenover. U 
begrijpt dat de opleiding van geestelijken en lectoren 
aandacht en dus ook geld vergt. Voor dat laatste 
vraagt het Collegiaal Bestuur in de collecte van deze 
maand uw bijdrage.  
 

 
 
 

Agenda/vieringen 

Zondag 12 september  

Eucharistieviering, feest van de geboorte van de H. 
Maagd Maria. 
1e lezing Micha 5, 1-3; graduale psalm 45, 11-18; 2e 
lezing Openbaring 21, 1-7; evangelie Lucas 1, 39-45 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 

 Uitgangscollecte: Voedselbank Zeeland 
 
 

Zondag 25 juli  

Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 21, zondag 
van de verdraagzaamheid.  
1e lezing Numeri 11, 24-29; graduale psalm 19, 8-15; 
2e lezing Jacobus 4, 11-17; evangelie Marcus 9, 38-48.  
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 

 Uitgangscollecte: Opleiding 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 

 


