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een aantal adviezen gekregen over hoe om te gaan met
energiegebruik. Een van de maatregelen is het minder
warm stoken van de kerkruimte. Dit is iets waar we aan
zullen moeten wennen de komende winterperiode. Wij
adviseren u in ieder geval hierop te kleden. Zo kunt u
tijdens de dienst natuurlijk uw jas aanhouden. Ook kunt
u overwegen een fleece deken mee te nemen.
Ondertussen hopen we natuurlijk dat het de komende
periode niet zo koud zal worden.

Het komt goed…
Er is heel veel aan de hand in onze wereld. Veel dat
onze zorgen baart. En ook in ons eigen leven kan er veel
zijn dat je onrustig kan maken. Zorgen om gezondheid,
om inkomen, om je kinderen, je ouders… De vraag hoe
het verder zal gaan, hoe het verder moet gaan, kan dan
boven komen. Komt het goed? Komt het goed met onze
wereld, komt het goed met mijn leven, met dat van
mijn dierbaren? Als een gelovig mens kan ik zeggen dat
mijn geloof in God, die alles ten goede zal keren, er wel
is, maar dat ik ook kan twijfelen of het wel goed komt.
De adventstijd is begonnen. Een tijd van verwachting,
van uitzien naar de geboorte van Jezus, Gods zoon op
aarde. De profeet Jesaja zegt ons dat aan op alle
adventszondagen. In zijn tijd waren mensen ook vaak
zonder hoop en hij laat zien dat God met ons blijft, juist
in moeilijke tijden. Die hoop, dat geloof bid ik u en mij
toe. Het komt goed…

Ontmoetingsdag 3 december

Ik wens u en al de uwen, mede namens het
kerkbestuur, een goede adventsperiode toe en alvast
een Zalige Kerstmis!

Erfgoeddag

Op zaterdag 3 december komen we om 10.00 uur
samen om onze kerk schoon te maken met het oog op
Kerstmis. We lunchen samen (neemt u zelf uw lunch
mee, voor koffie/thee wordt gezorgd) Daarnaast zullen
we ook een aantal liederen oefenen en is er ook een
middaggebedsdienst. Aansluitend zal Piet Almekinders
ons rondleiden door het Stadhuis. Van harte welkom!

Op 5 november jl. zijn Piet Almekinders, Hans van der
Linden en rector Wim van den Berg naar de erfgoeddag,
georganiseerd door de landelijke kerk, in Leiden
geweest. Zij hebben een zeer interessante dag gehad,
waaronder een uitleg over de prachtige
muurschilderingen die de kerk in Leiden rijk is. En
tevens werd er ook uitleg gegeven over de op handen
zijnde verbouwing van het Catharijneconvent in

Wim van den Berg, rector

Kerk in de kou
De kosten voor energie zijn explosief gestegen. Dit treft
ook ons als kerk. We hebben vanuit de landelijke kerk
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Utrecht. In dit kerkelijk museum is veel te zien dat
oorspronkelijk een plaats had in één van de oudkatholieke kerken die ons land rijk is. En duidelijk werd
deze dag ook dat onze bezittingen, zoals meubilair,
kelken e.d., die onze kerk hier in Middelburg
toebehoren, goed digitaal gedocumenteerd zijn.

Congres, dat van 1 tot en met 4 september plaatsvond
in de Duitse stad Bonn. Ongeveer 300 gasten, niet
alleen oud-katholieken, kwamen naar dit internationale
kerkcongres aan de Rijn om onder het motto “Voor het
leven” na te denken over wat het betekent om christen
te zijn in deze tijd. Diverse workshops boden
verschillende manieren om het onderwerp te
benaderen.
Vooral vanwege de pandemie was het ‘elkaar kunnen
ontmoeten’ een belangrijk element van het congres en
zeker een belangrijke motivatie om deel te nemen.
Wanneer heb je de kans om verder te kijken dan je
eigen parochie of zelfs het eigen bisdom? Na enkele
dagen met workshops in groepjes en activiteiten, werd
daarom de zaterdag afgesloten met een boottocht over
de Rijn, die – na de eucharistieviering in de Duitse
bisschopskerk – iedereen weer op één plek
samenbracht voor ontmoeting en ontspanning.
Precies in dezelfde week vond in Karlsruhe een andere
belangrijke gebeurtenis plaats die het belang van het
samen optrekken binnen de Unie van Utrecht markeert:
de Generale Assemblee van de Wereldraad van Kerken
vond plaats, waaraan een delegatie van oudkatholieken uit de verschillende lidkerken de Unie van
Utrecht vertegenwoordigde. In Karlsruhe konden de
contacten met de Onafhankelijke Filipijnse Kerk (IFI) en
de Kerk van Zweden (kerken waarmee de Unie van
Utrecht kerkelijke gemeenschap onderhoudt) worden
opgefrist, evenals met de Indiase Mar Thoma-kerk,
waarmee binnenkort kerkelijke gemeenschap zal
worden aangegaan. De Oud-Katholieke delegatie
maakte op zaterdag van de gelegenheid gebruik om een
uitstapje te maken naar het Congres in Bonn en daar te
getuigen van hun ervaringen bij de Wereldraad.

Digitale landelijke nieuwsbrief
De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale
nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van
het nieuws vanuit de landelijke kerk. U kunt zich
hievoor aanmelden via:
https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/

Unie van Utrecht

De Unie van Utrecht vraagt de lidkerken jaarlijks een
collecte te houden ter ondersteuning van het
internationale werk. Met uw bijdrage helpt u ervoor te
zorgen dat de gemeenschap van de oud-katholieke
kerken dynamisch blijft. U kunt uw bijdrage dit jaar zelf
overmaken op bankrekening NL06 ABNA 0214 1901 29
t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te
Amersfoort, onder vermelding van „Collecte Unie van
Utrecht” (er is dit jaar geen collecte voor dit doel in
onze kerk).

Time 4 God
Zondag 18 december om 19.30 uur zal een Engelstalige
Time4God viering in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94,
Middelburg) gehouden worden. Voorganger is Jan
Witsel uit Antwerpen. Iedereen is van harte welkom.
Om de dienst online te kunnen volgen klikt u op de link
die u vindt op onze website: www.time4god.com, of ga
direct naar het YouTube kanaal van de Gasthuiskerk.

Dit jaar stond een belangrijk oud-katholiek evenement
op de agenda: het Internationaal Oud-Katholieken
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Afschaffing van de Oud-Katholiek

Verslag synode

Vervolgens vertelt CB lid en redactielid Robert Frede
waarom het besluit is genomen om het kwartaalblad de
Oud-Katholiek op te heffen en inhoudelijke stukken
voortaan op de website te publiceren. Er is afname van
het aantal belangstellenden en jongeren die we ook
willen bereiken lezen geen papieren bladen. Er wordt
minder druk ervaren op het schrijven als het digitaal is.
De kosten zijn aanzienlijk en een papieren uitgave is
niet duurzaam. Het wordt echter als zeer belangrijk
ervaren dat het goede dat wij als OKKN hebben, naar
buiten wordt gedragen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen
met een update van de brochure ‘Stel, ik zoek een kerk’.
Dit onderschrijft het CB en de redactie blijft ook
bestaan. Het geld wordt gebruikt voor andere
communicatiemiddelen en er zijn concrete plannen om
iets nieuws in papiervorm te publiceren.

Zaterdag 19 november vond in de gereformeerde kerk
De Kandelaar in Amersfoort de 96e synode plaats.
Alice Parmentier was erbij en schreef een verslag.
Door Alice Parmentier

“Laten we met z’n allen op zoek gaan naar mensen en
middelen om samen de kerk te behouden en verder
vorm te geven richting de toekomst” Zo wordt de 96e
synode zaterdag 19 november afgesloten door de
voorzitter, Petra de Bruin. Een synode die in het teken
staat van 100 jaar synode, van solidariteit en van
noodzaak.

De Kandelaar

De heer Gert Jan v.d. Hulst leidt het agendapunt
financiën in. Hij doet dit als CB lid, maar niet als
Thesaurier-Generaal. Hier is een vacature voor en hij
roept dan ook op om mee te denken over wie deze
vacature zou kunnen invullen. Er is een toenemende
zorg over de bijdrage uit de levende kerk. Dit betekent
dat reserves moeten worden aangesproken. Een
kanttekening wordt geplaatst: houd niet je hand op de
knip. Goed om geld uit het verleden te investeren in de
toekomst. De begroting voor 2023 wordt vervolgens
akkoord bevonden.

De synode wordt geopend door Aartsbisschop Bernd
Wallet met een verwijzing naar de locatie ‘de
Kandelaar’ in Amersfoort. “De kandelaar is een bijbels
symbool. De lamp op de kandelaar geeft licht in het
duister. God roept ons niet op het licht te worden. We
zijn het al. Herken het in de ogen van een ander en laat
het licht in de wereld zien”
Na de opening is er protest tegen het schrappen van
het agendapunt over de nota Herijking Bestuur &
Organisatie OKKN op verzoek van een aantal parochies.
Het presidium stelt dat zij in overleg met het CB hiertoe
heeft besloten. Het agendapunt komt op de volgende
synode terug.

De toekomst van de kerk
Na een overheerlijke lunch is het visiestuk van het CB
geagendeerd. Het piept en het kraakt in de kerk merkt
Aartsbisschop Bernd Wallet op. Er moet iets gebeuren.
Er is wel sprake van een spanningsveld tussen noodzaak
en legitimering van visie achteraf. Input vanuit de
gemeentevergaderingen wordt ingebracht, maar ook
nog nagestuurd. Het is fijn als het meedenken over dit
punt niet vandaag stopt.

Naar aanleiding van de bespreking van het jaarverslag
van het CB door bisschop Dick Schoon wordt een aantal
thema’s behandeld. O.a. hoe zit het met het grote
arbeidsverzuim onder pastores? Het functieprofiel dat
is opgesteld kan ervaren worden als veel. Wat moet een
pastoor wel niet allemaal kunnen? Kun je dat
verwachten van één persoon. Er is een post-ordinatie
traject ingezet om betere begeleiding te bieden.

De werkgroep duurzame financiering heeft een helder
plan geschreven waar het CB een concreet plan van
aanpak bij heeft opgesteld. Maar voordat we dit plan
bespreken, horen we de noodkreet van de parochie
Delft waar het kerkbestuur alleen maar bezig is met
reparaties organiseren en financiering van hun
vastgoed. De aanwezigen steken Delft een hart onder
de riem en het CB geeft aan dat er een
maatwerkoplossing moet komen voor deze (en
eventueel andere noodlijdende) parochie(s). Over het
plan zijn verder geen vragen, maar wel wordt een
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kritische noot geplaatst. Aan de ene kant staat een kerk
‘in brand’ en aan de andere kant wordt volgens een
aanwezige geld aan verlieslatende doeleinden
gespendeerd.

Interview met de oud-voorzitters
Als afsluiting van de synode is er een interview met drie
oud-synodevoorzitters. Hoogtepunt van de synodes van
de afgelopen vijfendertig jaar was voor Bert Maan de
stemming over de wijding van de vrouw in het ambt.
Ineke Schenk kijkt erop terug hoe zij een aantal zaken
anders heeft georganiseerd, zoals het van te voren
indienen van schriftelijke vragen en het instellen van de
clustersynodes. Wat zou er nog meer moeten of kunnen
veranderen? Patrick Groenewegen zou het goed vinden
als er uit de karikatuur gestapt zou worden, waarbij het
CB het niet snapt en de synode het niet begrijpt. Want,
zonder wrijving geen glans.

Als statie willen we (samen met de parochie Eindhoven)
dit jaar ervoor zorgen dat zijn studie betaald kan
worden. Daar is zo’n €1000,-- voor nodig. Alvast
bedankt voor uw bijdrage!
Voedselbank Walcheren
Op kerstavond collecteren we voor de Voedselbank
Walcheren.

Zeker 160 Nederlandse voedselbanken en
acht distributiecentra strijden samen voor een
vermindering van (verborgen) armoede. Dit doen ze
door levensmiddelen in te zamelen bij producenten en
distributeurs en deze te verdelen onder particuliere
gezinnen en organisaties. Zo gaan de voedselbanken
ook verspilling van levensmiddelen tegen, dringen ze
het sociaal isolement terug van personen met een laag
inkomen en stimuleren ze deelname van vrijwilligers.
Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de
samenleving! Voor meer informatie zie de website
www.vbwalcheren.nl

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!
Ondersteuning Filipijnse priesterstudent
De uitgangscollecte is op 11 december bestemd voor
een Filipijnse priesterstudent. Zijn naam is Cristopher
Gabo. Hij komt uit het bisdom van Romblon and
Mindoros en is derdejaars.
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Agenda/vieringen

Contact

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St.
Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.

Rector Wim van den Berg
tel.: 06 250 168 39
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl

Zaterdag 3 december
10:00 uur Ontmoetingsdag: koffie/schoonmaken/korte
middagpauzedienst/lunch/liederen oefenen en
rondleiding stadhuis (gids Piet Almekinders)

Secretaris Oud-Katholiek Zeeland
Myriam van der Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@zeeland.okkn.nl

Zondag 11 december
10:30 uur Eucharistieviering, derde zondag van de
Advent, Voorganger rector Wim van den Berg

Web
https://zeeland.oudkatholiek.nl

1e lezing: Jesaja 35, 1-10; Graduale: Psalm 146; 2e
lezing: Jakobus 5, 7-10; Evangelie: Matteüs 11, 2-11;


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

2e collecte: Ondersteuning Filipijnse
priesterstudent

Vieringen
Elke tweede en vierde zondag van de maand een
eucharistieviering om 10.30 uur.

Maandag 12 december
10.30 uur Open Kerk
12.00 uur Middaggebed en Lunch

Locatie
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Zaterdagavond 24 december
20:30 uur Eucharistieviering, hoogfeest van de geboorte
van onze Heer Jezus Christus - Kerstavond
Voorganger rector Wim van den Berg

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

Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen

1e lezing: Jesaja 9, 1-6; graduale: psalm 96; 2e lezing:
Titus 2, 11-14; evangelie: Lucas 2, 1-10


Veilige Kerk
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige
kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te
vinden op de website:
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/
OKKN vertrouwenspersonen:
Marcel van der Vloet –
marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28
89 27 84
- zie verder:
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veiligekerk/vertrouwenspersonen/

e

2 collecte: Voedselbank Walcheren
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