NIEUWSBRIEF JUNI 2022
m
Energie nodig

waar geen prijskaartje aanhangt, maar datgene dat je
van binnenuit aanspoort om vooruit te komen, om
verder te gaan met je leven.
Deze energie hebben we allemaal nodig. Wat geeft jou
deze energie? Wat spoort je aan om verder te komen,
je in te zetten voor een betere wereld? We vieren deze
maand Pinksteren, het feest van Gods Geest. De Geest
die ons in vuur en vlam kan zetten. De Geest die ons
energie geeft, die ons aanspoort om werk te maken van
ons christen-zijn. Laten we die Geest toe? Staan we er
open voor? Ik bid ons allen in deze onzekere tijden die
Geest van God toe.
“God, heilige Geest,
die de wereld met uw adem vernieuwt,
leer ons leven naar uw toekomst toe:
een wereld van gerechtigheid en vrede,
waarin geweld en oorlog uitgebannen zijn,
waarin voor alle mensen plaats is onder de zon”.

In de afgelopen maanden is de prijs voor energie
ontzettend gestegen. Dat merken we allemaal. Aan de
pomp, maar ook bij de afrekening van ons gas- en
elektriciteitsverbruik thuis. Deze stijging heeft
verschillende oorzaken, waarvan één van de
belangrijkste de oorlog in Oekraïne is. Deze oorlog raakt
ons allemaal, en daar is de stijging van de energieprijs
niet eens de belangrijkste oorzaak van. De verwoesting
van zoveel huizen en gebouwen, mensen op de vlucht,
dodelijke slachtoffers aan beide kanten en de
vernietiging van de natuur staat op ons netvlies
gebrand. Je voelt je er machteloos bij. Gelukkig wordt er
hulp geboden aan de vluchtelingen, ook in ons land, ook
in onze eigen omgeving.

(naar een gebed uit: Als de stilte mij opbreekt -gebedenboekje voor alledag)

Wim van den Berg, rector

Overlijden Francis Grosveld
Op 17 mei jl. overleed Francis Grosveld. Zij was
regelmatig aanwezig in onze diensten. We herinneren
ons haar als een vriendelijke en hartelijke vrouw.
Op de rouwbrief staat : ‘Waardig haar leven, waardig
haar afscheid’. Deze woorden tekenen haar. We hebben
van haar afscheid genomen op maandag 23 mei met
woorden en muziek in het crematorium te Middelburg.
Wij wensen, Bert van Klaveren, haar man, heel veel
sterkte toe en troost met de woorden die ook op de
rouwbrief staan: ‘ Sterker dan de dood is de liefde’.
Moge zij ruste in vrede.

Bij al deze ellende zijn er regelmatig ook lichtpuntjes
waar te nemen, mensen die de draad weer oppakken
en die met het weinige dat ze nog hebben weer vooruit
proberen te komen. Zo zag ik laatst op de t.v. een
vrouw die enthousiast liet zien dat er weer groente
groeide in haar moestuintje, naast haar in puin
geschoten huis. Het raakte mij. Waar haal je je energie
vandaan als je zo in je dagelijkse leven geraakt wordt?
Energie die je nodig hebt om verder te kunnen, energie
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daarbij. We kunnen terugkijken op een geslaagde
dag.

Opnieuw aangesteld

De aartsbisschop van Utrecht, Barend Theodoor Wallet,
heeft Myriam van der Linden – Bullens voor een tweede
termijn aangesteld als kerkmeester van onze Statie voor
de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2026. Wij
zijn de aartsbisschop daar erkentelijk voor en wensen
Myriam van harte proficiat en succes voor de komende
jaren.

Uitnodiging Keti Koti
Welkom aan de Keti Koti dialoogtafel in het Zeeuws
Archief te Middelburg op 30 juni 2022! Keti Koti
betekent “verbreek de ketens” en de dialoogtafel is
onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de
afschaffing van de Nederlandse slavernij.
Na de jaren waarin de Keti Koti dialoog in kleine
kring bij mensen thuis is gevoerd, kunnen we nu
weer samenkomen voor een ontmoeting tussen
witte en zwarte Zeeuwen (en alle kleuren daar
tussenin). Een ontmoeting waarin we stilstaan bij
de gevolgen in het heden van het gezamenlijke
slavernijverleden. Een verleden dat in het Zeeuws
Archief tastbaar aanwezig is. De maaltijd en
rituelen zijn verbonden met het leven op de
plantages in het verleden en de dialoog is gericht
op het met elkaar delen van persoonlijke
ervaringen, herinneringen en gevoelens in het
heden.

Hemelvaart
De Raad van Kerken Middelburg organiseert op
Hemelvaartsdag een fietstocht langs kerken in
Middelburg en omliggende dorpen. Meerdere
kerken waren op deze dag open en er werden
verschillende activiteiten georganiseerd. Ook onze
eigen kerk was opengesteld. In samenwerking met
Rina Homan konden we onze bezoekers een aantal
iconen laten zien die het verhaal van Palmzondag
tot en met Hemelvaart toonden. Rina was voor de
gelegenheid ook naar Middelburg gekomen en kon
menige bezoeker meenemen in haar verhaal over
het schilderen van iconen en over haar beleving

Kort & Krachtig
De Keti Koti dialoogtafel vindt plaats op donderdag
30 juni in het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in
Middelburg. De maaltijd begint om 17.30 uur
(inloop vanaf 17.00 uur) en aansluitend is er om
20.00 uur gelegenheid deel te nemen aan de wake
bij het Slavernijmonument op de Balans.
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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!
Mission to Seafarers
The Mission to Seafarers zet zich wereldwijd in voor het
lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van
zeevarenden. The Mission to Seafarersis aanwezig in
230 havens, waaronder de haven van Vlissingen. Hier
heeft The Mission to Seafarers een zeemanshuis met
een 'Flying Angel Club', een winkel en een kapel.

Aanmelden
Vanwege het beperkte aantal plaatsen en de
samenstelling van dialoogkoppels is inschrijving
verplicht. Om dezelfde reden vernemen we ook
graag of u al dan niet een migratieachtergrond
heeft. Graag aanmelden vóór 20 juni 2022 bij
www.dezb.nl

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 priester of diaken spreken en de zegening van hun
schip zijn voor hen onmisbaar.

Kijk voor meer informatie over de Keti Koti Tafel op
www.ketikotitafel.nl/zeeland. Met vragen kunt u
contact opnemen met Imke Elstak (mail naar
ielstak@dezb.nl of bel 0118 654153).
De dialoogtafel op 30 juni is een initiatief van Keti
Koti Tafel Community Zeeland en wordt mede
mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland / Four
Freedoms Door Het Jaar Heen, Keti Koti Zeeland, ZB
Bibliotheek van Zeeland en Europe Direct.

Dag van Verbondenheid
De stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging
(OKViB) nodigt parochianen, gastleden en
belangstellenden van alle OK-parochies van harte
uit voor de Dag van Verbondenheid op zaterdag 11
juni a.s. in Enkhuizen. Nadere informatie treft u
aan in het bericht dat u hier kunt downloaden.

De wereld van de zeevaart ontwikkelt zich snel en als
Mission to Seafarers Vlissingen moeten we op de
veranderende behoeften van zeevarenden inspelen.
Vanwege de steeds korter wordende momenten om
aan wal te gaan, zouden we graag een telefooncel
plaatsen die ook buiten openingsuren toegankelijk is.
We kunnen uw steun dus goed gebruiken.
voor meer informatie:
www.missiontoseafarers.nl
www.missiontoseafarers.org
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Collectes: Kerkopbouw

Zondag 26 juni
10.30 uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 8
“zondag van de navolging”
Voorganger priester Rob Lens van Rijn
1e lezing 1 Koningen 19 19-21; gradualepsalm 16; 2e
lezing Galaten 5, 1 en 13-25; evangelie Lucas 9, 51-62

‘Tegen de stroom staat Hij ten teken’ zingen we in een
van onze kerkliederen. We bedoelen daarmee dat ons
geloof zich keert tegen dingen die de toekomst
vertroebelen: onrecht en armoede, wanhoop en
onverschilligheid. Vele kerkgebouwen worden in onze
tijd gesloten of afgebroken. Maar onze kleine kerk
neemt waar mogelijk initiatieven om oude kerkplekken
nieuw leven in te blazen en zelfs nieuwe kerkplekken te
stichten. Het Collegiaal Bestuur realiseert zich dat dit
risico’s met zich meebrengt. Maar in het voetspoor van
Hem die tegen de stroom in ten teken staat wagen we
het erop en vragen we uw geldelijke steun daarbij.
Waagt u met ons mee?



2e collecte: Kerkopbouw

Maandag 27 juni
Gedachtenis van de H. Cyrillus, bisschop van Alexandrië
10.30 uur Open Kerk
12.00 uur Middaggebed en Lunch

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

Agenda/vieringen

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

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St.
Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.
Zondag 12 juni
10.30 uur Eucharistieviering, Eerste zondag na
Pinksteren – feest van de allerheiligste Drie-eenheid
Voorganger rector Wim van den Berg
1e lezing Spreuken 8, 22-31; gradualepsalm 29; 2e
lezing Openbaring 4, 1-11; evangelie Johannes 16, 5-15


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

2e collecte: Mission to Seafarers

Maandag 13 juni
Gedachtenis van de H. profeet Elisa
10.30 uur Open Kerk
12.00 uur Middaggebed en Lunch

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

Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen
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