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Pijnlijke fout gecorrigeerd 
Omdat het parochiebestuur de redactie van deze nieuwsbrief niet informeerde, 
hebben we gisteren in onze reguliere nieuwsbrief alleen melding kunnen maken 
van de koninklijke onderscheiding die was uitgereikt aan de heer Jos Mangold in 
Vlissingen. 
 
Later bleken er drie parochianen te zijn die een lintje hebben gekregen en daarom gaan 
we de twee andere parochianen in deze extra nieuwsbrief in het zonnetje zetten. Want 
het ontvangen van een (tastbare herinnering aan de) koninklijke waardering voor alle 
verdiensten van een burger verdient zeker belangstelling vanuit de parochie en dus ook 
een (tijdige) plek in deze nieuwsbrief. 
 
Alle gedecoreerden: hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 

Corry de Jong lid in de Orde van Oranje Nassau 
In Vlissingen werd, behalve Jos Mangold waar we gisteren al over berichtten, nog een 
andere parochiaan van de Onze lieve Vrouwe Parochie Walcheren door burgemeester 
Bas van den Tillaar onderscheiden: mevrouw Corry de Jong-Neetens. 
 
Corry de Jong was jarenlang secretaris van het parochiebestuur in Vlissingen. Daar-
naast was ze actief als vrijwilligster bij de wijkvereniging Dauwendaele in Middelburg, 
bestuurslid van de bridgeclub Scheldemond in Vlissingen en vrijwilliger en bestuurslid 
van de Telefonische Hulpdienst. Bovendien was ze gedurende veertig jaar pleegouder. 
Momenteel is ze ook nog secretaris van de KBO, afdeling Vlissingen. 
 
 



Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd…… 

In het Stadhuis van Middelburg is onze parochiaan Don Berndsen gisteren, 

donderdag, 26 april, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Burgemeester Harald Bergmann heeft bij hem de versierselen opgespeld, die 
behoren bij deze hoge Koninklijke Onderscheiding. 
 
 
Tekst: Paul de Maat en Jan Bruurs 
 
 
Don Berndsen ontving de Onderscheiding voor zijn vele verdiensten en vrijwilligerswerk 
voor de samenleving. Zo was/is hij onder meer voorzitter van Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Zeeland, bestuurslid van de Tafeltenniscombinatie Middelburg en van lokale 
afdelingen van het CDA. Maar Don was vooral vele jaren een gewaardeerde 
vicevoorzitter van de H.H. Petrus en Paulusparochie. 
 
Don Berndsen heeft zich in de periode 1998 tot en met 31 december 2009 bestuurlijk 
ingezet voor de H.H. Petrus en Paulusparochie te Middelburg, één van de voorgangers 
van de huidige H. Maria Parochie Walcheren. De toenmalige bisschop van Breda 
(bisschop M. Muskens) heeft hem begin augustus 1998 benoemd tot vicevoorzitter van 
het parochiebestuur. Om het bestuurlijk fusieproces met de Parochie Zuid-Walcheren te 
Vlissingen succesvol af te ronden heeft de bisschop bij wijze van uitzondering het 
vicevoorzitterschap van Don Berndsen met ruim een half jaar verlengd tot 1 januari 
2010. In totaal is Don Berndsen dus ruim 11 jaar vicevoorzitter geweest van de 
parochie. 
 
 

 

Foto: © Peter Vrancken 

 
 
Don Berndsen heeft de H.H. Petrus en 
Paulusparochie bestuurd met een groot 
gevoel voor verantwoordelijkheid en 
dienstbaarheid aan de 
parochiegemeenschap. Voor hem stond 
het belang van de Middelburgse 
parochie voorop. Vanwege zijn lange 
staat van dienst als vicevoorzitter van 
het parochiebestuur kende hij als geen 
ander de bestuurlijke context en zocht 
hij voortdurend naar een goede 
samenwerking met de (toen nog) 
zelfstandige Parochie Zuid-Walcheren, 
het Dekenaat Zeeland en het Bisdom 
van Breda. Mede door zijn persoonlijke 
inzet zijn de beide Walcherse R.K.-
parochies op 1 januari 2010 gefuseerd 
tot de H. Maria Parochie Walcheren. 
Don Berndsen heeft veel tijd en energie 
gestoken in het proces om te komen tot 
deze ene Walcherse R.K.-parochie. 



Aan de H.H. Petrus en Pauluskerk, die gebouwd was in de tijd van de Wederopbouw 
(1951), moest het nodige aangepast worden om te voldoen aan de eisen van de tijd. 
Met de beperkt beschikbare financiële middelen was het roeien met de riemen, die het 
parochiebestuur had. Tijdens het bestuurslidmaatschap van Don Berndsen is o.a. de 
kerktoren gerenoveerd, is er een nieuwe verwarmingsinstallatie aangelegd, zijn de 
kerkorgels vernieuwd en is er in de kerk meer fysieke ruimte gekomen voor een 
ontmoetingsplek voor parochianen. 

Mede vanwege de aard van zijn werkzaamheden bij Rijkswaterstaat Zeeland was Don 
Berndsen gewend om vergaderingen voor te zitten. De H.H. Petrus en Paulusparochie 
heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. Als vicevoorzitter heeft hij veel vergaderingen 
geleid, waarbij hij dankzij zijn ervaring, maar ook vanwege zijn beminnelijke omgang er 
in slaagde om soms uiteenlopende meningen tot elkaar te brengen en mensen met 
elkaar te verbinden. Ook binnen vergaderingen stelde hij zich dienstbaar op zonder zelf 
nadrukkelijk op de voorgrond te treden.   
 
Don Berndsen kwam steeds uiterst zorgvuldig tot zijn standpuntbepaling. Hij hechtte 
veel waarde aan de meningen van de parochianen. Een voorbeeld hiervan is het proces 
van besluitvorming over de fusie met de R.K.-parochie Zuid-Walcheren. Het definitieve 
besluit van het parochiebestuur werd pas genomen, nadat de parochianen ruim in de 
gelegenheid waren gesteld om hierover hun opvattingen kenbaar te maken, o.a. tijdens 
een consultatieavond. 
 
Tijdens de receptie na afloop van de uitreiking van de ‘lintjes’ heeft een 
delegatie van het parochiebestuur Don Berndsen van harte gefeliciteerd met 
zijn Koninklijke Onderscheiding. 
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■ Vrijdag 4 mei (19.00 uur) 

Voorafgaand aan de dodenherdenking in Middelburg op 4 mei a.s. wordt in de Nieuwe 
Kerk om 19.00 uur een vesperdienst gehouden, georganiseerd door de Raad van 
Kerken Middelburg. Na de dienst gaan de aanwezigen via Wandelkerk en Kloostergang 
naar het Abdijplein, waar om 19.40 uur de  plechtigheden beginnen. 

 
■ Zondag 13 mei (10.30 uur) 

Eerste Communie voor de kinderen uit de beide kernen van onze parochie in de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 

 
■ Woensdag 16 mei (19.30 uur) 

Bisschop Paride Taban ontvangt de Four Freedoms Award voor Vrijheid van 
Godsdienst. ’s Avonds kunt u deze inspirerende man, die zijn leven lang werkt aan vrede 
en gerechtigheid in Zuid Sudan ontmoeten. U bent daartoe van harte uitgenodigd in de 
Koorkerk, Onder Den Toren 5, 4331 BD Middelburg (inloop 19.30 uur aanvang 20.00 
uur). 

 
■ Zaterdag 19 mei 2018 mei (19.00 uur) 

Bisschop mgr. J. Liesen komt vanavond de kinderen uit de beide kernen van de H. Maria 
Parochie Walcheren vormen in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 

■ Zaterdag 2 en zondag 3 juni 
Middelburg Volkoren beheerst de Zeeuwse hoofdstad. De H.H. Petrus- en Pauluskerk is 
een van de selecte locaties, waar u kunt luisteren naar verschillende koren met een 
uiteenlopend repertoire. 

 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

Bisschop mgr. Jan Liesen gaat vandaag voor in de eucharistieviering in de toeristenkerk 
van Dishoek. 

 
■ Zondag 1 juli (10.00 uur) 

Vandaag viert de Toeristenkerk Vrouwenpolder het 60-jarig bestaan met een bijzondere 
viering. Monseigneur Liesen zal voorgaan in deze feestelijke eucharistieviering. 

 
 

2019 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 
 

 
 

Houd niets voor onmogelijk 
vóór het onmogelijk is gebleken!!

http://wjd.jongkatholiek.nl/


 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
 

website: www.rkwalcheren.nl 
 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00-12.00 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Telefoon in noodgevallen 

► 06 53 63 71 30 
 

Pastores 
(telefonisch bereikbaar via de 

beide secretariaten): 
Paul de Maat en Ria Mangnus 

pastores@rkwalcheren.nl 
 
 

Parochiebijdragen 
Middelburg 

NL42 INGB 0000 6586 70 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
 

Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 

t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 

 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 

NL82 RABO 0117 0296 61

 
 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers, parochianen en andere belangstellenden van 
de H. Maria Parochie Walcheren, waarvan wij het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de 
nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar: nieuws@rkwalcheren.nl. Nieuw e-mailadres Afmelden? Reply een door u 
ontvangen nieuwsbrief naar hetzelfde e-mailadres. Heeft u nieuws of een agendabericht voor de 
digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: nieuws@rkwalcheren.nl. Kopij uitsluitend 
aanleveren in Wordformaat! 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot donderdagavond (tenzij anders aangegeven). 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten 
(ook aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u 
gevraagd de naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s (alleen 
onbewerkt en in hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s bovendien in jpg-formaat worden 
aangeleverd. Anders blijft publicatie achterwege! De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor 
om aangeboden kopij te wijzigen of niet te plaatsen. 
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: 
‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’ 
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf altijd schriftelijke toestemming te worden verkregen van de 
eindredacteur. Op een groot aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
Aangeboden kopij waarop een embargo rust wordt steeds individueel door de eindredactie 
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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