NIEUWSBRIEF MAART 2022
m

Aswoensdag
Aswoensdag markeert het begin van de 40-dagentijd,
de periode van de voorbereiding op Pasen. We lezen
dan in het evangelie (Matteüs 6, 1-6 en 16-21) hoe
Jezus over het geven van aalmoezen, het gebed en over
het vasten denkt. Een helder begin voor een bijzondere
tijd die de laatste jaren weer wat meer in de
belangstelling is komen te staan.

Aandacht
Nu de veertigdagentijd begonnen is zijn we op weg naar
Pasen. Maar om Pasen echt te kunnen vieren is deze
voorbereidingstijd noodzakelijk. Het mag een tijd zijn
om in te keren. Om te zien wat er goed is in je leven en
waar misschien verandering, ommekeer nodig is. Het
mag een tijd zijn van meer aandacht voor de naaste,
een tijd van meer aandacht voor het gebed en voor de
gemeenschappelijke vieringen. Die aandacht voor de
naaste kan eruit bestaan dat je geld geeft aan de
vastenactie, wellicht door zelf iets te laten staan aan
drinken, eten of snoepen. En het daarmee uitgespaarde
geld te geven aan dit vastendoel. Of door wat meer van
je vrije tijd te besteden aan de ander die naar je
aandacht en zorg smacht. De aandacht voor het gebed,
het persoonlijke contact met God, kan meer vorm
krijgen door bijvoorbeeld elke dag een bepaalde tijd
hiervoor in te ruimen. Gewoon een half uur stil zijn en
horen wat God tot je zegt. En meer aandacht voor de
gemeenschappelijke vieringen zou er uit kunnen
bestaan om op al de zondagen in deze periode te
vieren. In onze eigen kerk of als er geen viering is in een
van de andere kerken. De veertigdagentijd vormt
namelijk een geheel op weg naar Pasen. Het zijn zo
maar wat suggesties, uiteraard is een ieder vrij om te
doen wat hem of haar goeddunkt, maar er op een of
andere manier vorm geven aan deze veertigdagentijd
kan maken dat Pasen echt Pasen wordt. Ik wens ons
allen een goede voorbereidingstijd toe.

Tijdens de viering strooien we as op het hoofd. Als
teken van berouw en vasten komt dit gebruik al in de
bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over
het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die
als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking
‘in zak en as zitten’.
Dit jaar gaan we ook in Middelburg de 40-dagentijd met
deze bijzondere viering beginnen. U bent van harte
welkom voor deze viering die we houden op woensdag
2 maart om 19.30 uur in onze kerk aan de Zuidsingel 70.

Ontmoetingsdag op 26 maart
Op zaterdag 26 maart gaan we onze kerk schoonmaken
met het oog op Pasen. Het programma is als volgt:
10.30 uur ontvangst met koffie
11.00 uur begin schoonmaak
12.30 uur lunch (zelf meenemen, voor koffie/thee
wordt gezorgd)
13.30 uur nieuwe gezangen oefenen
14.15 uur (korte) eucharistieviering
15.00 uur afscheid

Wim van den Berg, rector
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Velen handen maken licht werk. We hopen dat velen
komen helpen. U bent uiteraard, ook als u niet
kunt/wilt komen schoonmaken, van harte welkom in de
eucharistieviering (deze is in plaats van zondagse
viering, we vieren dus de zondagse liturgie!)

Vastenactie voor missionaire bisdom
Nampula
De vastenactie in de veertigdagentijd is dit jaar bestemd
voor het bisdom Nampula van bisschop Manuel Ernesto
van de Anglicaanse Kerk in Mozambique.
(hieronder het vervolg van het artikel in de nieuwsbrief
van februari)

Stagiaire
Vanaf begin april zal er een stagiaire in onze statie zijn.
Thelma Schoon uit Utrecht zal vanuit haar opleiding aan
het Oud-Katholiek Seminarie stage lopen bij ons en
tevens ook in de parochie Eindhoven. Rector Wim zal
haar daarin begeleiden.

Dit actieplan kost veel geld naast alle energie en inzet
van de parochianen. Gelukkig hebben trouwe partners
aan Bisschop Manuel steun toegezegd om dit project te
kunnen financieren, maar er is niet genoeg geld. Er is nu
enige tijdelijke en minimale noodhulp, maar er is meer
en structurelere hulp nodig. Helpt u mee om de
vluchtelingen perspectief te bieden? Bisschop Manuel
wil zelfvoorzienende gemeenschappen vormen, een
duurzame oplossing voor deze mensen die voorlopig
niet terug kunnen keren naar huis.
Dit is wat het project voor ogen heeft:
- De 1500 families krijgen de eerste drie maanden
voedselpakketten en schoon water. Dat kost € 30 per
gezin voor drie maanden.
- Er zijn ongeveer 250
ondervoede kinderen
onder de 6 jaar; zij krijgen
een half jaar lang verrijkte
pap om aan te sterken.
Een kooktoestel voor de
verrijkte pap kost per
gemeenschap € 63.

In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan ons
voorstellen. Wij heten haar alvast welkom en wensen
haar een goede stage toe.

Werkzaamheden rector
Rector Wim is naast zijn werk in onze statie (2 dagen
per week), ook actief voor de landelijke kerk. Zo is hij
per 1 januari jl. benoemd tot lid van het College van
Advies inzake Kerkelijke Rechtsaangelegenheden.
Eveneens is hij deze maand toegetreden tot het bestuur
van de Brabantse Kas, een fonds dat de Landelijke Kerk
financieel ondersteunt. Daarnaast is hij gevraagd om
deel uit te maken van de visitatiecommissie van het
Semimarie als werkvelddeskundige. Naast het werk
voor onze statie en de landelijke kerk is Wim pastoor
van de parochie Eindhoven (anderhalve dag per week).
Zo zet hij zich dus op talrijke plekken binnen onze kerk
in en draagt zo bij aan het functioneren van de gehele
kerk.

- In alle 30 gemeenschappen wordt aan mannen en
vrouwen les gegeven in het verbouwen van eigen
voedsel, zodat zij duurzaam zelfvoorzienend kunnen
worden. De kerk heeft al een stuk grond beschikbaar
gesteld, maar er is nog veel meer nodig. Zoals
gereedschap en zaden voor gewassen. Gereedschap
voor het verbouwen van voedsel kost per gemeenschap
€ 49. Aanschaf zaden voor een gezin : € 8
- In het bisdom staan veel mangobomen die juist in
deze tijd volop mango’s dragen. Zoveel zelfs dat een
groot deel nooit op tijd opgegeten kan worden. Het is
de bedoeling het overschot te drogen in de zon met
behulp van droogbakken, die men zelf kan maken.
Constructiehout, zaag, gaas erover tegen insecten en
snijden maar die mango’s. Zo kun je al die mango’s toch
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nog goed bewaren en leveren die later in het jaar een
gezonde aanvulling op de maaltijd. Hout,

Nieuwe website
We hebben een geheel nieuwe website. We nodigen u
van harte uit deze te bezoeken. Het adres is:
https://zeeland.oudkatholiek.nl
Ook is ons logo veranderd sinds vorige maand. Dit
nieuwe logo gebruiken we op de website, boven de
nieuwsbrieven, bij onze correspondentie als ook op de
liturgieën. We sluiten hiermee aan bij het logo van de
landelijke kerk.

schroeven en gaas kosten per droogbak rond de € 24.
- Ook is er katoenen stof nodig voor het maken van
herbruikbare katoenen maandverbanden en zal er
naailes gegeven worden hoe deze maandverbanden te
maken. Een fikse rol katoen kost € 35 en een
naaimachine kost per groep eenmalig € 200.

Stichting Present zoekt bestuursleden
Stichting Present Walcheren koppelt groepjes
vrijwilligers aan mensen die hulp nodig hebben. De
vrijwilliger geeft aan wat hij/zij graag wil doen en wij
maken een match met een hulpvraag die wij
binnenkrijgen van de maatschappelijke instanties. Wil je
je geloof graag’ handen en voeten geven’ en heb je nog
wat ruimte in je agenda? Wij zoeken een paar nieuwe
bestuursleden om ons team te versterken. We
vergaderen ongeveer 5x per jaar. Meer informatie? Bel
of mail voorzitter: jan.versteeg@presentwalcheren.nl/
06-27433603, of bezoek onze website
https://stichtingpresent.nl/walcheren/overons/vacatures/

- Er komen groepen vrijwilligers trainingen geven om
besmetting met allerlei ziektes w.o. Corona te
voorkomen en ook om zelfhulpgroepen op te richten en
te begeleiden, o.a. vanwege opgelopen trauma’s. En er
gebeurt nog veel meer.
Het goede nieuws is dat er in het bisdom Nampula
genoeg mensen staan te popelen om hun kwaliteiten in
te zetten om voedselpakketten en schoon water rond te
brengen, de verrijkte pap te bereiden en uit te delen,
les te geven in het verbouwen en verwerken van
voedsel of om vrouwen en meisjes te leren om
herbruikbaar maandverband te naaien. Er worden nu al
overal mensen opgeleid om trainingen te geven en om
zelfhulpgroepen te begeleiden.
Doet u mee vanaf Nederland om de vluchtelingen een
nieuw bestaan te helpen opbouwen en de parochianen
te ondersteunen in hun diaconale enthousiasme?
Na elke viering is er de gelegenheid om u vastenoffer te
geven in de deurcollecte. U kunt u gaven ook
overmaken via de bank: NL60 ABNA 0452370620 t.n.v.
Oud-Katholiek Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW
Terneuzen, o.v.v. vastenactie 2022.
Dank bij voorbaat voor al uw gaven.
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Agenda/vieringen

Contact

Woensdag 2 maart
Aswoensdag: Dienst van Schrift en Gebed met
asoplegging (voorganger: lector David Ross)
1e lezing Amos 5, 6-15; gradualepsalm 57; evangelie
Matteüs 6, 1-6 en 16-21
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te
Middelburg en begint om 19.30 uur.
 Uitgangscollecte: Vastenactie

Rector Wim van den Berg

Zondag 13 maart
Eucharistieviering, Tweede zondag van de
Veertigdagentijd
(voorganger: rector Wim van den Berg en predicatie:
lector David Ross)
1e lezing Exodus 34, 27-35; gradualepsalm 27, 7-14; 2e
lezing 1 Korintiërs 13, 1-13; evangelie Lucas 9, 28-36
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te
Middelburg en begint om 19.30 uur.
 Uitgangscollecte Vastenactie

Web
https://zeeland.oudkatholiek.nl

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

Facebook
https:// www.facebook.com/Oud-KatholiekZeeland
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

Maandag 14 maart
10.30 uur Open Kerk
12.00 uur Middaggebed (aansluitend lunch)

Rekeningnummer
NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek

Zaterdag 26 maart
10.30 uur Ontmoetingsdag (koffie, schoonmaak,
liederen oefenen, lunch en korte Eucharistieviering)
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
(voorganger: rector Wim van den Berg)
1e lezing 2 Kronieken 36, 14-23; gradualepsalm 34, 1-11;
2e lezing 2 Korintiërs 5, 14-21; evangelie Lucas 15, 11-32
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te
Middelburg en begint om 14.15 uur.
 Uitgangscollecte: Vastenactie

Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen

Maandag 28 maart
10.30 uur Open Kerk
12.00 uur Middaggebed (aansluitend lunch)
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