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Om te beginnen…
een blad met informatie voor onze hele geloofsgemeenschap
voor het eerst echt samen met de vijf dorpen
een mooi nieuw begin in een wereld waar van alles loos is
- iedereen heeft te maken met pijn, verdriet en teleurstelling een kind ziet een omgehakte boom opnieuw tot leven komen
een kind kan ons helpen om te durven dromen

elk jaar vieren we de geboorte van het Kerstkind, ook binnenkort
wat doet het met ons, dit Kind
als we kijken naar dit Kind, en we blijven naar Hem kijken
zien we misschien hoe Hij naar ons ziet
vanuit de voederbak, vanaf het kruis, in de heilige Hostie
ontmoeting met Hem diep in mezelf
om te zien met nieuwe ogen, een nieuw hart
met elkaar … op weg … naar een nieuw begin
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Vanuit bestuur en pastoor
BENOEMING RUDO FRANKEN VOOR HET PASTORAAT IN DE HELE PAROCHIE

De bisschop van Den Bosch, Mgr. de Korte, heeft Rudo Franken per 1-102019 benoemd tot pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming. Op
13 oktober heeft Mgr. Rob Mutsaerts hem geïnstalleerd tot pastoor.
COMMUNICATIE - Via het parochieblad en daaraan gekoppeld onze website

hopen wij u goed te informeren over onze geloofsgemeenschap en te inspireren in leven en geloof. Het parochiebestuur is blij u te kunnen melden dat
Dhr. Martin Oosterwijk aan de slag gaat met communicatie in nauwe
samenwerking met pastoor en bestuur.
UITNODIGING: RONDGANG LANGS DE VIJF KERKDORPEN - Sinds kort ben ik als

pastoor werkzaam in deze parochie en daarom zou ik graag nader met u
kennismaken. Mogelijk kent u ook een aantal bestuursleden nog niet en
kennen zij u nog niet en daarom hebben we bedacht om samen een rondje te
maken langs de vijf kerkdorpen. Graag willen wij u ontmoeten in uw eigen
dorp, en uw verwachtingen, wensen en ideeën horen! Van onze kant zullen
wij u bijpraten over de ontwikkelingen rond pastoraat, gebouwen en
organisatie. We zijn er om elkaar te helpen, te bemoedigen en te inspireren.
In december komen wij naar u toe op de volgende data:
−
−
−
−
−

Millingen: wo 4 dec 20.00-22.00 uur, Hotel Millings centrum
Leuth: di 10 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus
Kekerdom: do 12 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus
Beek: di 17 dec 20.00-22.00 uur, Kulturhus
Ooij: do 19 dec 20.00-22.00 uur, De Sprong

Graag tot ziens,
Pastoor Rudo Franken en bestuur
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MIJN EERSTE INDRUKKEN - Heel blij ben ik dat ik per oktober benoemd ben als

uw pastoor en met u mag bouwen aan onze geloofsgemeenschap van Beek
tot Millingen aan de Rijn, de parochie Maria ten Hemelopneming. Pastoor
Eric Smits – een studiegenoot van mij en mede-Brabander - heeft mij goed
‘ingewijd’. Vanaf het begin voelt het voor mij goed; fijne
contacten; mensen die meedenken en meehelpen. In
een deel van de parochie (Beek, Ooij en Leuth) had ik
de afgelopen 2½ jaar als kapelaan vanuit Groesbeek al
een aantal taken, en sinds juli werkte ik al tijdelijk voor
het geheel. Een goede voorbereiding voor mijn taak nu.
Eind december zal ik gaan wonen in de pastorie aan de
Schoolstraat. Na het rooien van de tuin bleek er een
prachtig huis te staan dat nu ook een flinke opknapbeurt heeft gekregen. Het
is goed om dicht bij de hoofdkerk te wonen in het mooie dorp Millingen aan
de Rijn. Op 16 januari ben ik jarig. Tussen 14.00 en 17.00 uur en vanaf 20.00
uur bent u van harte welkom op de pastorie. Ik weet zeker dat het met u
gezellig zal worden. Maar eerst wens ik u een goede Adventstijd, gezegende
Kerstdagen en een fijne jaarwisseling, Rudo Franken, pastoor
AFSCHEID VAN PASTOOR HENK JANSSEN – Op zaterdag 14 december 19.00 uur

in Beek (Grote Bartholomeus) en op zaterdag 4 januari 19.00 uur in Ooij is
het afscheid van Henk Janssen als eerste pastoor van de parochie Maria ten
Hemelopneming. Bijna zes jaar heeft hij deze taak behartigd. Na de eucharistieviering is achter in de kerk een samenzijn met koffie en wat lekkers. Voor
meer info zie website, www.mariatenhemelopnemingparochie.nl

Nieuws uit de parochie
VIERINGEN – Per 1 oktober zijn met de komst van de nieuwe pastoor als enige

priester in de parochie de aanvangstijden van de vieringen op de verschillende locaties op elkaar afgestemd, zie liturgische agenda, blz. 7.
AANBIDDING – Elke donderdag is in de dagkapel van de kerk in Millingen aan

de Rijn is er eucharistische aanbidding tussen 9.30 uur en 18.30 uur. Er is dan
gelegenheid om in stilte te verblijven bij het uitgestelde Allerheiligste – Jezus
zelf in de Hostie. De hele dag is er elk uur minstens één iemand in de kapel
aanwezig. Wilt u ook een uur ingeroosterd worden voor de aanbidding, dan
kunt u dit doorgeven aan Ria Oliemeulen, tel. 0481-431572.
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KOFFIE NA DE VIERING – In Leuth en nu ook in Millingen (op de laatste zondag

van de maand) en binnenkort ook in Kekerdom (1e zondag van de maand) is
er koffie na de Mis. Een mooie gelegenheid om elkaar nog te ontmoeten
onder het genot van een kop koffie of thee. Wanneer u ook in een van de
andere dorpen graag koffie na de Mis zou willen drinken, laat het dan even
de pastoor weten. We proberen een en ander in gang te zetten.
NIEUWE KAPEL IN GASTHUIS – Met de renovatie van het Gasthuis Johannes de

Deo in Millingen heeft de kapel aldaar plaats moeten maken voor een uitbreiding van de gemeenschapsruimte/het restaurant. De Missen op de 2e en 4e
zondag van de maand vinden sindsdien plaats op het Kastanjeplein (10.15
uur). Een stille ruimte was ingericht op de 1e etage, maar zonder tabernakel.
In goed overleg is deze stille ruimte nu omgevormd tot kapel met tabernakel.
Daarin is voortaan meestal op de derde maandag van de maand om 16.00
uur een eucharistieviering. 18 november was de eerste keer.
PAROCHIEBREED PASTORAAT(SGROEP) – De krimp op velerlei gebied nodigt ons

uit tot bundeling van krachten en tot het inslaan van nieuwe wegen. We
staan voor de opdracht om met elkaar vanuit herbezinning te werken aan
één vitale geloofsgemeenschap, die een thuis biedt aan velen en een
uitstraling heeft naar buiten. We zetten in op verbinding en verdieping, bv.
parochiebreed overleg over het liturgierooster, werkgroepen parochiebreed
met elkaar in contact brengen, geloofsverdieping.
De ontwikkeling van een pastoraatsgroep die parochiebreed mee het
pastoraat draagt, vanuit en voor de verschillende dorpen en voor het geheel,
zou daarbij goed kunnen helpen. Hebt u interesse, neemt u dan contact op
met de pastoor.
ALGEMENE UITVAARTBOEKJES EN SAMENZANGBOEKJES – Sinds half november is

er parochiebreed de beschikking over deze boekjes, die op elke locatie voorhanden zijn. Fijn om in de hele parochie dezelfde boekjes te kunnen gebruiken en bij een uitvaart niet per se een eigen boekje te hoeven drukken.
REDACTIE STELT ZICH VOOR - Op 19 november in Kekerdom was het eerste

overleg. Met vieren rond de tafel. We maakten kennis. En bespraken het
parochieblad, in concept opgesteld door de pastoor in overleg met enkelen.
Het is al opgepakt door de redactie die hiermee aan de slag gaat.
Nieuwe leden zijn heel welkom, zeker uit Beek, Ooij en Leuth, nl om paro5

chiebreed te werken. Maak hier kennis met degenen die al deel uitmaken
van de redactie.
INVENTARISATIE KERKSPULLEN – Vanwege de krimp stoten we gebouwen af

(pastorieën, kerkgebouwen). Overal is geordend, geruimd en vindt er een
zekere herschikking plaats. Want al gaan we ‘kleiner wonen’, we blijven wel
in elk dorp pastoraal aanwezig.
NIEUWJAARSONTMOETING 5 JANUARI NA DE VIERING – Zondag 5 januari is er na

de eucharistieviering van 11.00 uur in Millingen een nieuwjaarsontmoeting in
de ontmoetingsruimte van de kerk. Van harte welkom voor een gezellig
samenzijn met koffie en een glaasje
KERKTAXI – Hiermee wordt bedoeld vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Het zou fijn zijn als in elk kerkdorp iemand contactpersoon wil zijn. Een
contactpersoon kan iemand zijn die met eigen auto voor de viering naar een
van de andere vier dorpen rijdt en bereid is om anderen mee te nemen. Als u
interesse hebt, gelieve dan contact op te nemen Jan Wassink, 06-23982261.
LOURDESBEDEVAART - Van 3-8 september 2020 kunt u mee

naar Lourdes. We reizen samen vanaf Millingen en vliegen
vanaf Maastricht voor een zesdaagse bedevaart. We sluiten
aan bij het programma van Huis voor de Pelgrim. Meer info
bij pastoor Rudo Franken die zelf mee gaat. Zie ook website:
www.huisvoordepelgrim.nl
11DAAGSE RONDREIS ITALIË – In de tweede helft van oktober 2020 is er bij

voldoende deelname een parochiebedevaart per bus vanuit Millingen-Groesbeek naar Italië. Hoogtepunten zijn Rome (3 nachten) en Assisi (2 nachten).
Bijzonder is het om als parochie op bedevaart te gaan, met elkaar en met je
eigen pastoor. Kosten zijn ongeveer € 850,- p.p. op basis van halfpension.
Voor meer info en aanmelding, zie website. Of even contact met de pastoor.
AFSLUITING VERKOOP BOEK ‘RUIM EEN EEUW ANTONIUSKERK IN MILLINGEN – dit

boek, onder eindredactie van pater Willem Spann, is nog verkrijgbaar in
Millingen (Hebbes, kerk) voor € 20,00, nu met gratis drie exemplaren van
een nieuwe tekening van Marjolijn Rigtering.
Meer info op website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
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Liturgische agenda
30 nov-1 dec
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.15 u.
11.00 u.
di 3 dec
wo 4 dec
do 5 dec
vr 6 dec
7-8 dec
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.15 u.
11.00 u.
di 10 dec
wo 11 dec
do 12 dec
vr 13 dec
14-15 dec
za 17.00 u.
19.00 u.
zo

9.15 u.
11.00 u.
ma 16 dec
di 17 dec

wo 18 dec
7

1e zondag van de Advent jaar A
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Encore
Kekerdom H.Mis – R. Franken – Samenzang
Millingen H.Mis – R. Franken – Cantorij
Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.00 Rozenkransgebed
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
2e zondag van de Advent jaar A
Millingen H.Mis – R. Franken – Laurentiuskoor Kekerdom
Leuth H.Mis (Kulturhus) – R. Franken – Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij
Millingen H.Mis – R. Franken – Familiekoor
Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.00 Rozenkransgebed
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
3e zondag van de Advent jaar A
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang
Beek Grote Bartholomeus H.Mis bgv afscheid van H. Janssen
– H. Janssen / R. Franken – Mannenkoor Beek
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Beek
Millingen H.Mis – R. Franken – Cantorij
Kapel Gasthuis 16.00 H.Mis – R. Franken – Samenzang
Millingen 19.00 Boeteviering voor Kerstmis
Millingen 14.30 Advents-kerstviering Ziekencomité in Hotel
Millings Centrum
Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.00 Rozenkransgebed

vr 20 dec

Ooij de Sprong 14.00 H.Mis advent-kerst KBO – R. Franken
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken

21-22 dec
za 17.00 u.
zo 9.15 u.
11.00 u.

4e zondag van de Advent jaar A
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek
Millingen H.Mis – R. Franken – Cantorij

24 dec
di 14.00 u.
17.00 u.

Kerstavond
Leuth-Vriendenkr: H.Mis senioren – R. Franken – Vox virorum
Millingen kerstgezinsmis – R. Franken – Familiekoor Millingen
en jeugdorkest Fanfare St. Cecilia
Beek H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek – aansluitend
buiten kerstklanken door harmonie KNA Beek
Kekerdom H.Mis – R. Franken – Laurentiuskoor Kekerdom en
Fanfare Una
Ooij H.Mis – H. Janssen – Encore
Millingen H.Mis – R. Franken – Vivace Millingen en
Fanfarekorps Ons Genoegen

do 19 dec

19.00 u.
21.00 u.
23.00 u.
23.00 u.
25 dec
wo 9.15 u.
11.00 u.
12.30 u.

1e Kerstdag
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij
Millingen H.Mis – R. Franken – Ap/Part Millingen
Millingen Kindje wiegen

26 dec
do 11.00 u.
vr 27 dec

2e Kerstdag
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang
vandaag geen aanbidding
Millingen H.Mis 9.00 – R. Franken

28-29 dec
za 17.00 u.
zo 9.15 u.
11.00 u.

Zondag Heilige Familie jaar A
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Samenzang
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang – Koffie na de Mis

31 dec
di 17.00 u.
19.00 u.

Oudjaar
Ooij H.Mis – R. Franken – Samenzang
Millingen H.Mis – R. Franken – Cantorij
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1 jan
wo 11.00 u.

Hoogfeest Maria Moeder van God
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang

do 2 jan

Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken

vr 3 jan
4-5 jan
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.15 u.
11.00 u.
di 7 jan
wo 8 jan
do 9 jan
vr 10 jan

Zondag Openbaring van de Heer jaar A
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang
Ooij H.Mis – H. Janssen / R. Franken – Encore
Kekerdom H.Mis – R. Franken - Samenzang
Millingen H.Mis – R. Franken – Cantorij
Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.00 Rozenkransgebed
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken

vr 17 jan

2e zondag door het jaar A
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang
Leuth H.Mis (Kulturhus) – R. Franken – Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang
Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.00 Rozenkransgebed
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken

18-19 jan
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.15 u.
11.00 u.
ma 20 jan
di 21 jan

3e zondag door het jaar A – gebedsweek eenheid christenen
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang
Beek H.Mis – R. Franken – Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Beek
Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang
Kapel Gasthuis 16.00 H.Mis – R. Franken - Samenzang
Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken

11-12 jan
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.15 u.
11.00 u.
di 14 jan
wo 15 jan
do 16 jan
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wo 22 jan
do 23 jan
vr 24 jan
25-26 jan
za 17.00 u.
zo 9.15 u.
11.00 u.
di 28 jan
wo 29 jan
do 30 jan
vr 31 jan

Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.00 Rozenkransgebed
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
4e zondag door het jaar A
Millingen H.Mis – R. Franken – Laurentiuskoor Kekerdom
Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek
Millingen H.Mis – R. Franken – Familiekoor
Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.00 Rozenkransgebed
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken
Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste
Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken

LITURGISCHE VIERINGEN
St. Antoniuskerk, Millingen - dagkapel overdag open
za 17.00 u. H. Mis; zo 11.00 u. H. Mis; wo 9.00 u. rozenkrans;
do 9.00 u. H. Mis; 9.30-18.30 u. Aanbidding H. Sacrament; vr 9.00 u. H. Mis
St. Hubertuskerk, Kerkdijk, Ooij
za 19.00 u. H. Mis - vóór de 1e zondag van de maand
zo 9.15 u. H. Mis - 2e, 3e, 4e, 5e zondag van de maand
St. Laurentiuskerk, Kekerdom
zo 9.15 u. H. Mis - 1e zondag van de maand
Kulturhus / Mariakapel, Leuth - kapel overdag open
za 19.00 u. H. Mis - vóór 2e zondag van de maand; di 19.00 u. H. Mis
Kleine Bartholomeuskerk, Beek - Mariakapel kerk overdag open
za 19.00 u. H. Mis - vóór 3e zondag van de maand; wo 9.00 u. H. Mis
OPENINGSTIJDEN KERK VOOR BEZOEK AAN KERSTSTAL
OP 1E EN 2E KERSTDAG

Beek: 12.00-13.00 u.
Ooij: 10.00-13.00 u.
Leuth: 9.00-17.00 u.
Kekerdom: 14.00-15.00 u.
Millingen: 12.00-16.00 u.
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CURSUS SAMEN LEZEN EN PRATEN OVER OPBOUW GELOOFSGEMEENSCHAP -

Samen lezen we de Nederlandse vertaling van het boek Divine Renovation.
Dit is een boek dat kan helpen bij de opbouw van de geloofsgemeenschap.
Nooit eerder was er zo’n urgentie voor de Kerk om na te denken over de
toekomst en te investeren in geloofsopbouw. Dit boek is eerst verschenen in
het Engels en blijkt een standaardwerk op andere plekken in de wereld.
Het aanboren van een missionair elan dat verder gaat dan het in stand
houden van het pastoraat zoals we dat kennen, is het belangrijkste thema in
het boek. Aan de hand van dit boek wordt gekeken en besproken hoe een en
ander toegepast kan worden in onze parochie (4-8 keer).
DATA: woensdag 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4
PLAATS/TIJD: ontmoetingsruimte kerk Millingen / 20.00-21.30 uur
BEGELEIDING: Rudo Franken, pastoor
INFO/AANMELDING: rfrankenpr@hotmail.com / 06-46193591
CURSUS OPNIEUW BEGINNEN - Bij de cursus

Opnieuw Beginnen komen we 6 keer (om
de week) in kleine groep samen om
persoonlijk en met elkaar een nieuw begin
te maken met een meer volwassen en
bewust geloof. Geloof en leven, Bijbel en
getuigenis, woord en beeld willen helpen
om de relatie met Jezus te (her)ontdekken
en/of verdiepen. Voor ieder die toe is aan
een kennismaking of opfrissing van het
geloof. Iedere deelnemer krijgt een boekje
met inspirerende teksten en verdieping voor thuis.
DATA: woensdag 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3
PLAATS/TIJD: ontmoetingsruimte kerk Millingen / 20.00-22.00 uur
BEGELEIDING: Rudo Franken, pastoor
INFO/AANMELDING: rfrankenpr@hotmail.com / 06-46193591
OPDAT WIJ NIET VERGETEN - Terecht wordt er 75 jaar na de evacuatie en

bevrijding veel aandacht besteed aan alles wat mensen in die dagen aan
ellende hebben ervaren. Dat was in deze grensstreken erg veel, aangezien
hier het front lag. Heel wat verhalen zijn gedeeld en opgetekend, zelfs in
boekvorm uitgegeven – nu het nog kan – opdat wij niet vergeten.
Veel belangstelling was er in de verschillende dorpen hier. Zo was ik bij de
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herdenking van de slachtoffers door de verdwaalde bom op café Waalzicht te
Groenlanden-Ooij, de nabootsing van de evacuatie in Kekerdom, de presentatie van het boek ‘Leuthse evacués vertellen’. Overal waren eigen getuigen
(of nazaten ervan) met hun verhalen en emoties over wat zich toen heeft
afgespeeld.
Bijzonder is dat juist in deze tijd het bevrijdingsmuseum van Groesbeek is
omgevormd tot vrijheidsmuseum. De nadruk wordt verlegd van bevrijding
naar vrijheid. We kunnen wel bevrijd zijn, maar wat doen we met onze
vrijheid? In de ellende tóen werden er veel rozenkransen gebeden, hoorde je
nu en dan ook in deze verhalen. En na afloop van de oorlog kwam er bv op de
lagere school van Leuth een tegel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende
bijstand te hangen. Leuth wilde Maria bedanken voor haar hulp.
Een mooi gebaar. Danken voor hulp in ellende. Maar wat betekent die tegel die hulp van Boven - voor ons nu? De tegel heeft opnieuw een plek gekregen
op de basisschool in Leuth, opdat wij niet vergeten.
Die tegel wil ons ook nu verwijzen naar meer dan brood alleen, naar Iemand
die ons vrij maakt juist door ons lief te hebben: Jezus, de Redder en Bevrijder
van alle mensen, die we mochten ontvangen door het ja-woord van Maria.
Jezus gaf ons het voorbeeld tot het uiterste, geeft zichzelf nog steeds aan
ieder van ons … opdat wij niet vergeten en een nieuw begin kunnen maken,
Rudo Franken, pastoor
EERSTE COMMUNIE - een algemene informatieavond vindt plaats op woensdag

11 december om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen.
Alle ouders en verzorgers die hun kind (groep 4) de Eerste Communie willen
laten doen, ook zij die nog twijfelen of vrijblijvend meer willen weten, zijn
van harte welkom. Vriendelijk verzoek om even door te geven of u komt. Klik
hier voor het aanmeldingsformulier. Contact: jeroendaisy@xmsweb.nl, 0613593322, Wethouder Coenenstraat 9, Millingen,
Werkgroep Eerste Communie
VORMSEL - een algemene informatieavond vindt plaats op woensdag 18

december om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen.
Alle ouders en verzorgers die hun kind (groep 8) het Vormsel willen laten
doen, ook zij die nog twijfelen of vrijblijvend meer willen weten, zijn van
harte welkom. Vriendelijk verzoek om even door te geven of u komt. Klik hier
voor het aanmeldingsformulier. Contact: jeroendaisy@xmsweb.nl, 06-1359
3322, Wethouder Coenenstraat 9, Millingen, Werkgroep Vormsel
12

KERSTGEZINSVIERING - In onze parochie is er op 24 december om 17.00 uur

een Kerstgezinsviering in Millingen, met kerstspel. Familiekoor en jeugdorkest van Fanfare St. Cecilia. Elke maandag 16.00-17.00 uur wordt er in de
ontmoetingsruimte van de Millingse kerk voor geoefend. Alle kinderen die
mee willen doen, zijn van harte welkom. Contact: jeroendaisy@xmsweb.nl
06-13593322, Werkgroep gezinsviering
FAMILIEKOOR - Sinds maart 2018 bestaat in de parochie van Millingen aan de

Rijn het Familiekoor: een laagdrempelig koor voor kinderen en jongeren mét
hun ouders en grootouders: iedereen tussen 4 en 99 jaar kan meedoen. Het
koor ondersteunt ongeveer één keer per maand een viering op de zondagochtend. Geen lidmaatschap, geen contributie, geen wekelijkse repetitie,
maar anderhalf uur voor aanvang van de viering (9:30 uur) worden de
liederen doorgenomen. Ervaring is niet nodig. Zangplezier en samen kerk-zijn
staan voorop.
Aanmelden (handig, niet verplicht): familiekoormillingen@gmail.com
Bespeel je een instrument? Ook dan ben je welkom! Dirigente Lianne van der
Burgt zorgt voor muziek op jouw niveau, zodat je meteen kunt meespelen.
Vermeld in dat geval bij de aanmelding welk instrument je bespeelt.
MISDIENAARSREISJE – Op zondag 27 okto-

ber was het langverwachte reisje van de
misdienaars van Millingen. Na de zondagsmis van 11.00 uur waarin alle misdienaars
hun taak hadden, gingen we mét de
nieuwe pastoor naar Kernwasserwunderland in Kalkar. Het was een erg leuke dag
met spannende attracties en veel ijs en
frites. Rond een open vuur deden we ook
samen een gebedje voor het eten en voor
de kinderen die het minder hebben dan
wij. Op het eind, toen het begon te
schemeren, deden we verstoppertje in de
binnenspeeltuin. En wie moest er gaan
zoeken? De pastoor. Dat was nog niet zo
eenvoudig. “Op het laatst moest een
misdienaar ons verklappen, maar dat
maakt niet uit, want het was maar een spel”, zo schreef Stefanie.
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Wel & Wee

VANAF 1 JULI 2019

GEDOOPT:
28-07-2019
11-08-2019
29-09-2019
20-10-2019

Lily Kievits
Julia Schuurman
Bradley Albers (Heteren)
Filip Bednarz

Millingen
Millingen
Ooij
Millingen

OVERLEDEN:
04-07-2019 Paul Haukes
Millingen
12-07-2019 Marga Coerwinkel-Driessen
Millingen
27-07-2019 Bets Janssen-Gerritzen
Millingen
28-07-2019 Riek Heemrood-Simmerman
Millingen
29-07-2019 Antonetta Schoenmakers-de Grunt Beek
22-08-2019 Diny Leijgraf-Bekker
Millingen
24-08-2019 Fred van Eck (Leuth)
Millingen
05-09-2019 Piet de Boer
Ooij
06-09-2019 Elly Cremers-Wolf
Beek
09-09-2019 Anneke Brand-van der Laan
Beek
09-09-2019 Riet Lucassen-Hendriks
Ooij
11-09-2019 Ton Janssen
Millingen
24-09-2019 Willi Grote (Goch)
Kekerdom
29-09-2019 Toos Saris - Toonen
Ooij
11-10-2019 Tonnie Nicolasen
Millingen
19-10-2019 Bernhard Jansen
Beek
20-10-2019 Diny Leenders-Awater
Ooij
25-10-2019 Hennie Muis
Beek
27-10-2019 Adriaan van de Laak (Leuth)
Kekerdom
30-10-2019 Jan Hendriks
Millingen
05-11-2019 Jo van den Elzen-Bongers
Beek
10-11-2019 Lieske Schmitjes-Basmer
Millingen
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55 jaar
59 jaar
77 jaar
95 jaar
97 jaar
88 jaar
79 jaar
73 jaar
85 jaar
88 jaar
69 jaar
87 jaar
79 jaar
94 jaar
63 jaar
89 jaar
92 jaar
90 jaar
97 jaar
78 jaar
90 jaar
89 jaar

Contactgegevens parochie Maria ten Hemelopneming
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Social Media: Polderparochie
Wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven per mail.
PASTOOR EN PASTORAATSGROEP

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 0481-431218 /
06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com - Bereikbaar voor pastorale zaken
zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur
Beek-Ubbergen:
Ooij-Persingen:
Leuth:
Kekerdom:
Millingen:
PAROCHIEBESTUUR, info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdom, 0481-432346
Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827
Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen
Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688
Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 024-6793827
MISINTENTIES (€10,-) Voor vermelding in de Rozet/op de website 3 weken van

tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdom: Wil
Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; Beek:
Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Annelies
Zegers, Korenbloemstraat 9 (brievenbus), 06-42278460
CONTACTPERSOON UITVAART/KOSTER

Millingen: Thea Jeuriëns-Terwindt, 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij: Wiel de Haas, 06-83409652
Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon)
Harrie van Baal, 06-30655653 (koster)
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KERKBIJDRAGE – gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie

Beek: NL43RABO 0105 101206
Ooij: NL49RABO 0105 101583
Leuth: NL51RABO 0128 301619

Kekerdom: NL16RABO 0128 301473
Millingen: NL36RABO 0134 402316

KERKHOFADMINISTRATIE

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776
Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941
Beek: Jeanne Menting, 06-50454686
Ooij:
Leuth:
KERKHOFBEHEER

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114
Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941
Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776
Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504)
Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931
PAROCHIEBLAD EN WEBSITE PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING

Eindredactie: Martin Oosterwijk en pastoor Rudo Franken
Redactie: Mariëtte ten Westeneind, Theo Spierenburg, …
Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom,
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Volgende uitgave: 28 januari 2020
Kopij en reacties parochieblad: vóór 14 januari

,…

KAN IK ME AANMELDEN VOOR ONTVANGST VAN HET PAROCHIEBLAD?

Wilt u het blad bij u in de brievenbus
of in uw digitale postvak ontvangen,
meldt u zich dan aan met uw adres,
dan wel uw mailadres:
Adres: Schoolstraat 21
6579 AN Kekerdom
Email: m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134
400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad.
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