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Vanuit bestuur en pastoor 

IMPRESSIE VAN BEZOEK BESTUUR EN PASTOOR AAN DE VIJF DORPEN 

Ongeveer tachtig belangstellenden uit de parochie bezochten een avond in 
een van de vijf dorpen van Millingen tot Beek (van 4-19 december).  
De pastoor gaf een inkijk in zijn pastorale aanpak. Mensen konden 
(schriftelijk) hun droom aangeven, d.w.z. hun sterke kanten noteren en hun 
bereidheid aangeven om deze in te zetten voor de geloofsgemeenschap; ook 
werd gevraagd naar hun mening over het parochieblad (dat recent voor het 
eerst is uitgegeven) en of ze deel willen uitmaken van de te vormen pasto-
raatsgroep. 

Mensen gaven aan te dromen van verjonging in de 
kerk, van groei, van een vierende familiekerk, van 
eensgezindheid, inspiratie en zorg, van een gast-
vrije, warme, verbindende kerk, van een (h)echte 
geloofsgemeenschap, van open en geregeld over-
leg, van viering in eigen dorp, maar ze gaven ook 
aan dat de toekomst van geloof en kerk zwaar 
onder druk staat, dat ze somber zijn, dat er hard 

gewerkt moet worden aan opbouw en aan geloofsgemeenschap en 
bewustwording. Mensen gaven royaal aan hierin te willen 
meewerken en taken te willen doen.  

Eerste stap is de vorming van een 
pastoraatsgroep die hiermee aan 
de slag gaat ten behoeve van het 
pastoraat, zowel parochie-breed 
als lokaal. 
De penningmeester en vicevoor-
zitter bespraken vooral de gebou-
wen en de financiën. Aan de hand van cijfers en 

getallen konden mensen zien dat de parochie gebou-
wen moet afstoten om gezond te worden en in staat te 
zijn om te doen waar de parochie voor bedoeld is, nl. 
pastoraat te doen en geloofsgemeenschap te zijn. De 
stand van zaken betreffende verkoop van gebouwen en 
grond van de parochie in Beek, Leuth en Ooij werd 
uitvoerig aangegeven. Bestuur en pastoor danken allen 
voor hun aanwezigheid en inbreng. 
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KERKBALANS – In onze plaatselijke geloofsgemeenschap proberen we mensen 
nabij te zijn, elkaar tot steun te zijn in leven en geloof. Als kerk willen we 
staan voor verbondenheid, aandacht, ontmoeten, bezinning, houvast, hoe 
dan ook. Mogelijk heb je een goed gevoel, als je een keer een huwelijk, doop 
of uitvaart meemaakt of als je zomaar een keer de kerk binnenloopt om een 
viering mee te maken of een kaars op te steken. Voor velen is het 
kerkgebouw ook een markant herkenningspunt. 

 
Ook in de toekomst willen we als kerk 
zichtbaar en nabij blijven en ons steen-
tje bijdragen aan een goede en positie-
ve wijze van met elkaar leven. Dat gaat 
niet zonder hoop en vertrouwen. Wat 
is deze kerk jou waard?  
 
De kerk, dat zijn de mensen, de gebou-
wen met hun specifieke sfeer, de 
liturgie, de zang, wat er gevierd en 
genoemd wordt. Dat is haar kunst, 
haar teksten en haar muziek, meer 

dan een optelsom van uiterlijkheden. Verwijst uiteindelijk niet alles naar het 
mysterie van God?  Zo getuigden de bouwers van kerken van hun geloof. Net 
zoals al diegenen die zich bij ‘hun’ kerk betrokken voelen en er zich op allerlei 
manieren voor inzetten. 
 
Alles van waarde vergt onderhoud. Een relatie, een gebouw. Daarom ook de 
actie kerkbalans. Een oproep om bij te dragen aan deze blijvende waarde. De 
bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen, 
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, bijzondere 
vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de 
kerkdeuren open te houden en u en al die anderen welkom te heten.  

 

Vanzelfsprekend zijn wij hen die trouw hun bijdrage leveren zeer erkentelijk. 
Wij vertrouwen weer op u. Alleen met elkaar kunnen wij onze parochie in 
stand houden en onze geloofsgemeenschap opbouwen. In maart zult u 
daarover een brief ontvangen. De gegevens om uw kerkbijdrage over te 
maken vindt u in de colofon van dit blad. 
      Het parochiebestuur 
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Nieuws uit de parochie 
 
AFSCHEID EN NIEUW BEGIN VOOR BEEK 

Nu de verkoop van de Grote Bartholomaeus een feit is, is 
een laatste eucharistieviering in deze kerk vastgesteld 
voor zaterdag 25 januari om 19.00 uur. Ook al is de tijd 
kort, een comité is drukdoende om dit afscheid goed voor 
te bereiden. Mensen die er als priester of diaken actief 
waren, zijn uitgenodigd. Diaken Henk Nieuwenhuis, pater 
Henk Kuis en emeritus pastoor Frans Bomers hebben 
reeds aangegeven dat zij er zullen zijn, evenals leden van 
de schutterij B.U.B.. De beide koren van Beek, het 
Mannenkoor en het Gemengd Koor, zullen de viering 

muzikaal luister bijzetten. 
Graag zouden wij iedereen van onze geloofsgemeenschap van Beek tot 
Millingen persoonlijk willen uitnodigen voor dit afscheid. Maar dat is 
natuurlijk onmogelijk. Toch is het bijzonder, als er bij dit ingrijpende verlies 
voor Beek niet alleen belangstelling is van mensen van Beek zelf, maar ook 
van mensen bv. uit Ooij, Leuth, Kekerdom en Millingen. Want dan heb je kans 
om, zoals bij een uitvaart, het verlies mee te voelen, maar ook om elkaar te 
steunen en welkom te heten voor een nieuwe start. Als we elkaar in geloof 
en liefde weten te vinden, in een 'kleinere jas die past', zullen we merken dat 
het ons goed doet en dat we elkaar opbouwen en gastvrij en open worden 
naar anderen. De eerste stap is elkaar opzoeken bij dit afscheid en bij dit 
nieuwe begin. 
Ja, het comité bereidt ook dit nieuwe begin voor, de verwelkoming speciaal 
van de Beekse geloofsgemeenschap op zondag 2 februari in Millingen in de 
eucharistieviering van 11.00 uur. Leden van schutterij B.U.B. zullen dan 
herinneringstekens van de Grote Bartholomaeus én het Allerheiligste 
overbrengen naar Millingen. In Millingen zullen de Bekenaren ontvangen 
worden aan het plein bij de Kastanje aan de Heerbaan, vanwaar we om 10.45 
uur onder geleide van de Cantorij Millingen, celebranten en misdienaars in 
processie naar de kerk trekken. 
Rijd je met een halflege auto van Beek naar Millingen of heb je geen vervoer 
naar Millingen, bel dan even met Ineke Huilmand (tel. 06-50848704). Zij 
probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanuit Beek. Of rijd je met 
een halflege auto van Millingen naar Beek of heb je geen vervoer naar Beek, 
bel dan even met Jan Wassink (06-23982261). Hij probeert vraag en aanbod 
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bij elkaar te brengen vanuit Millingen. Voor beide gelegenheden is er ook in 
de andere drie dorpen een vervoerscoördinator: voor Kekerdom is dit Harry 
Sanders (0623189628), voor Ooij Mientje Huisman (024-6631456) en voor 
Leuth Diny van Eck (024-6632158). Zowel na de afscheidsmis in Beek als na 
de welkomstmis in Millingen ontmoeten we elkaar onder het genot van een 
kop koffie. Geloof je niet in een nieuw begin? Kom dan maar eens kijken! 
 
Opstart comité Leuth 
Om wat meer tijd te hebben dan in Beek voor de voorbereiding voor een 
afscheid van de kerk van Leuth, waarvan de verkoop naar verwachting rond 
april van dit jaar definitief zal zijn, wordt er nu al gekeken naar de vorming 
een comité hiervoor. Uiteraard blijven zoals in Beek de maandelijkse 
weekendvieringen doorgaan, evenals de wekelijkse Mis op dinsdagavond (in 
Beek op woensdagmorgen). Voor de andere tijden is er de eucharistieviering 
in de hoofdkerk van Millingen. Ook voor Leuth zal daarna een welkomstvie-
ring zijn in de kerk van Millingen, waarbij herinneringstekens van de Leuthse 
kerk meegebracht worden ter plaatsing aldaar. Contact: Joop Rutten (024-
8489092), Frans Kersten (024-6632168) en Paul Vink (06-53182610). 
  
AFSCHEID VAN PASTOOR HENK JANSSEN – Op zaterdag 14 december in Beek en 
op zaterdag 4 januari in Ooij nam pastoor Henk Janssen afscheid als pastoor 
van de parochie Maria ten Hemelopneming. Voor zijn overige pastorale 
taken, pastoor te Groesbeek en deken van Nijmegen, heeft hij nu meer de 
tijd. Wij danken hem voor zijn inzet en toewijding en wensen hem alle goeds. 
In voorkomende gevallen zal er onderling pastoraal worden uitgeholpen. 
 

VASTENACTIE – In de periode van aswoensdag tot Pasen bereiden we ons voor 
op het Paasfeest. Gebruikelijk is het om dan ook aandacht te hebben voor 
mensen die het minder hebben. Dit jaar zullen we in de vijf dorpen actie 
houden voor de voedselbank.  
 

DAGBEDEVAART NAAR BANNEUX – Op dinsdag 9 juni is er vanuit Groesbeek-
Millingen een dagbedevaart naar Banneux. Kosten van deze reis is 50 euro 
p.p. incl. koffie en diner. Vertrek vanuit Ooij 6.30 uur, Groesbeek 7.00 uur. 
11.30 uur H. Mis in Banneux, 12.45 uur diner, 15.00 uur ziekenzegening. 
Betaling graag via overschrijving: NL83RABO0336685173 t.n.v. A. Brouwer. 
Aanmelden kan via André 06-11199935 (naam, adres, telefoonnr en aantal). 
Ook pastoor Rudo Franken gaat mee. 
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DAGBEDEVAART KEVELAER – Op maandag 11 mei is er vanuit Millingen een 
dagbedevaart naar Kevelaer per auto. Met H. Mis, kruisweg en diner. Opgave 
bij pastoor Rudo Franken, die ook meegaat. 
 

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 
en aanmelding bij pastoor Rudo Franken die zelf mee gaat. 
Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl 
 

INFO-AVOND 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, Assisi en Padua. 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. Op maandag 17 februari 
om 20.30 uur is er in de ontmoetingsruimte van de 
kerk te Millingen een informatieavond, waarop de 
reis in beeld wordt gebracht. Van harte welkom.  
 
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. Wilt u ook een uur ingeroosterd worden voor de aanbid-
ding, dan kunt u dit doorgeven aan Ria Oliemeulen, tel. 0481-431572. 
 

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. Hebt u interesse, tip de pastoor.  
 
AFSLUITING VERKOOP BOEK ‘RUIM EEN EEUW ANTONIUSKERK IN MILLINGEN – 
nog verkrijgbaar in de kerk van Millingen, van € 20,00 voor € 15,00, 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 
 

25-26 jan 3e zondag door het jaar A 
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Laurentiuskoor Kekerdom 
       19.00 u.  Beek: laatste Mis in de Grote Bartholomaeus – beide koren 
zo  9.15 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek 
 11.00 u.  Millingen Gezinsmis – R. Franken – Familiekoor 
di   28 jan  Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 29 jan Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
do  30 jan Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 31 jan Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken  
 

1-2 feb  4e zondag door het jaar A 
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Ap/Part Millingen 
       19.00 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Encore 
zo  9.15 u.  Kekerdom H.Mis – R. Franken – Samenzang 
 11.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Cantorij 
di   4 feb  Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 5 feb Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
do  6 feb Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 7 feb  Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken  
 

8-9 feb  5e zondag door het jaar A 
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang 
       19.00 u.  Leuth H.Mis (Kulturhus) – R. Franken – Samenzang 
zo  9.15 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij 
 11.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Dameskoor Millingen 
di   11 feb  Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 12 feb Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
do  13 feb Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 14 feb Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken  
 

15-16 feb 6e zondag door het jaar A 
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Laurentiuskoor Kekerdom 
 19.00 u.  Beek H.Mis - R. Franken – Samenzang 
zo    9.15 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Beek 
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 11.00 u.  Millingen H.Mis (uitlegviering EHC) – R. Franken - Familiekoor 
ma 17 feb Kapel Gasthuis 16.00 H.Mis – R. Franken – Samenzang 
di   18 feb Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 19 feb Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
do  20 feb Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 21 feb Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken  
 

22-23 feb 7e zondag door het jaar A 
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang 
zo    9.15 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek 

11.00 u. Millingen H.Mis – R. Franken – Cantorij 
di   25 feb Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 26 feb As-woensdag, begin van de veertigdagentijd 

Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
  Millingen 19.00 H.Mis – R. Franken 
do  27 feb Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 28 feb Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken  
 

29 feb-1 mrt  1e zondag van de veertigdagentijd A  
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang 
       19.00 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Encore 
zo  9.15 u.  Kekerdom H.Mis – R. Franken – Laurentiuskoor Kekerdom 
 11.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Vivace 
di   3 mrt  Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 4 mrt Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
do  5 mrt Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 6 mrt Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken  
 

7-8 mrt  2e zondag van de veertigdagentijd A 
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang 
       19.00 u.  Leuth H.Mis (Kulturhus) – R. Franken – Samenzang 
zo  9.15 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij 
 11.00 u.  Millingen H.Mis (presentatie EHC) – R. Franken – Familiekoor  
di   10 mrt  Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 11 mrt Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
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do  12 mrt Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 13 mrt Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken  
 

14-15 mrt 3e zondag van de veertigdagentijd A 
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang 
 19.00 u.  Beek H.Mis - R. Franken – Samenzang 
zo    9.15 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Beek 
 11.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken - Cantorij 
ma 16 mrt Kapel Gasthuis 16.00 H.Mis – R. Franken – Samenzang 
di   17 mrt Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 18 mrt Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
do  19 mrt Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 20 mrt Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken  
 

21-22 mrt 4e zondag van de veertigdagentijd A 
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang 
zo    9.15 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek 

11.00 u. Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang 
di   24 mrt Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 25 mrt Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
do  26 mrt Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 27 mrt Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  

28-29 mrt 5e zondag van de veertigdagentijd A 
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang 
zo    9.15 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Samenzang 

11.00 u. Millingen H.Mis – R. Franken – Dameskoor 
di   31 mrt Millingen 14.30 H.Mis op weg naar Pasen Ziekencomité in 

Fuske – R. Franken 
Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 

wo 1 apr Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
do  2 apr Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 3 apr  Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken  
 

4-5 apr   Palmzondag A  
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Laurentiuskoor Kekerdom  
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       19.00 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Samenzang 
zo  9.15 u.  Kekerdom H.Mis – R. Franken – Samenzang 
 11.00 u.  Millingen Gezinsmis – R. Franken – Familiekoor en Cantorij 
di   7 apr  Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 8 apr Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed  

Ooij de Sprong 14.00 H.Mis op weg naar Pasen KBO - R. 
Franken 

do  9 apr Witte Donderdag  
Millingen 19.00 H.Mis – R. Franken - Dameskoor 

vr 10 apr Goede Vrijdag 
   Millingen/Beek/Leuth 15.00 Kruisweg 
   Ooij 17.00 Lijdensverhaal en bloemenhulde 

Millingen 19.00 Herdenking van het lijden van Jezus Christus 
– R. Franken – Cantorij 

 

11-12 apr Hoogfeest van Pasen 
za   19.00 u.  Ooij – Gezinspaaswake – R. Franken – Gemengd Koor Ooij 
 21.00 u.  Millingen Paaswake – R. Franken – Cantorij 
zo    9.15 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek 

11.00 u. Millingen H.Mis – R. Franken – Vivace 
ma 13 apr Millingen 11.00 H.Mis – R. Franken - Samenzang (2e Paasdag) 
di   14 apr Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 15 apr Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
do  16 apr Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 17 apr Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
 

18-19 apr 2e zondag van Pasen A 
za   17.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang 
       19.00 u.  Leuth H.Mis (Kulturhus) – R. Franken – Samenzang 
zo  9.15 u.  Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Beek 
 11.00 u.  Millingen H.Mis – R. Franken – Samenzang 
ma 20 apr Kapel Gasthuis 16.00 H.Mis – R. Franken – Samenzang 
di   21 apr  Leuth 19.00 H.Mis (Mariakapel) – R. Franken 
wo 22 apr Beek 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.00 Rozenkransgebed 
do 23 apr Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken 
  Millingen 9.30-18.30 Aanbidding uitgestelde Allerheiligste 
vr 24 apr Millingen 9.00 H.Mis – R. Franken  
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MIJN DOOP - “Tot wie kan ik mij wenden als ik Rooms Katholiek wil worden?” 

Op 1 september 2019 schreef ik deze zin in een e-mail naar onze parochie. 
Snel volgde een telefoongesprek met pastoor Franken. En niet veel later 
volgden mijn eerste stappen op weg naar de Paasmis, waar ik gedoopt zal 
worden.  
Aan deze e-mail is een geschiedenis van minstens 10 jaar voorafgegaan. Een 
lange zoektocht en een steeds sterker wordende drang om naar geloof en de 
Kerk toe te bewegen. Een zoektocht die om is geslagen naar een wens “om 
mee te mogen doen” en Hem in mijn leven binnen te laten. 
Op die eerste zondag van september reed ik met mijn kinderen in de auto 
langs onze mooie kerk in Kekerdom, het prachtige dorp waar ik de afgelopen 
zes jaar woon en een gezin heb gesticht. Ik zag een pastoor en een groep 
mensen, een gemeenschap, uit de kerk komen. Ze zagen er gelukkig uit. Ze 
straalden in de septemberzon.  
Na 10 jaar aan overpeinzingen durfde ik het om mijn gêne achter me te laten 
en over de praktische bezwaren (hoe gaat het met een doop wanneer je 35 
jaar bent?) en het hoongelach van mijn vrienden (kerkverlaters en 
postmodernisten pur sang) heen te stappen. De stap naar het nieuwe. 
En ik zal U vertellen: de échte reis begon niet 10 jaar geleden, maar op 1 
september 2019. En warempel. Weinig praktische problemen. Geen gelach, 
maar inspirerende gesprekken. En heel veel vreugde bij mijn ouders (die wél 
gedoopt zijn). Maar bovenal de openbaring van een werkelijkheid achter de 
werkelijkheid.  
Martin Oosterwijk 
 
CURSUS SAMEN LEZEN EN PRATEN OVER OPBOUW GELOOFSGEMEENSCHAP - 

Woensdag 8 januari was ik bij de eerste cursus bijeenkomst “Samen lezen en 
praten over opbouw geloofsgemeenschap”. Voor mij een bijzonder moment 
op weg naar mijn doop. Onder begeleiding van onze pastoor hebben we de 
eerste twee hoofdstukken van het boek “Als God renoveert” van James 
Mallon gelezen.  
Het is inspirerend om met geloofsgenoten na te denken over de toekomst 
van onze geloofsgemeenschap. Alle aanwezigen deelden vanuit een eigen 
achtergrond ervaringen. En eenieder had een eigen verhaal. Een vastbera-
denheid om te investeren in onze toekomst was bij allen sterk aanwezig.  
Het boek van James Mallon laat ons nadenken over de huidige rol van de 
kerk en de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap. Het boek wordt gezien als 
standaardwerk voor geloofsgemeenschappen die willen investeren in de 
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toekomst en christenen die geloof en kerk willen verinnerlijken. Anno 2020 
zijn er de nodige uitdagingen aanwezig.  
Voorbij kritiek op de kerk zie ik maar al te graag (en vrij eenvoudig) juist een 
mooie toekomst. Maar ik zie ook dat de kerk in Leuth en nu ook de kerk in 
Beek worden gesloten. Tijdens de cursus droomde ik een moment een beetje 
weg (het was wat warm in de ontmoetingsruimte van de kerk van Millingen 
en ik had een intensieve werkdag achter de rug). Onder begeleiding van de 
woorden van onze pastoor en de verhalen van mijn mede cursisten, droomde 
ik van kerkgemeenschappen groter dan een gebouw. 
Martin Oosterwijk 
 

MISSIONAIRE PAROCHIE - Op 24 en 25 maart vindt in Oudenbosch een lande-
lijke conferentie plaats rond ‘De missionaire parochie – 
Als God renoveert’. James Mallon is hoofdspreker.  
Op missionaireparochie.nl wordt u uitgedaagd om te 
zien en te leren en aan de slag te gaan. 
 

EERSTE COMMUNIE, VORMSEL EN GEZINSMIS - Met de start van onze nieuwe 
parochie en de komst van pastoor Franken is er ook een nieuw vormsel en 
communieproject. Na 2 info avonden en 2 goed bezochte ouderavonden is 
de aftrap van de voorbereiding naar 10 mei de communie en 1 juni het 
vormsel dan echt een feit. Waar de info avonden alleen informatief waren 
over het project en wat de voorbereiding in zal houden, volgden de ouder-
avonden met een passende powerpoint voor elk project. 
Waar we toch echt even moesten wennen aan het feit dat er zeker 10 
ontmoetingen per groep zullen zijn, lopen we wel warm voor het mooie 
project. We gaan samen aan de slag met verhalen uit de bij de leeftijd beho-
rende bijbel die zowel de vormelingen als de communicanten bij dit project 
cadeau krijgen. We gaan knutselen, gesprekken voeren, zingen… 
In het volgende parochieblad zullen we de groepen aan u voorstellen. Wel is 
het leuk om alvast te delen dat er een uitlegviering op zondag 16 februari 
plaats zal vinden waarbij tijdens de mis uitleg zal worden gegeven over alle 
rituelen en gebruiken tijdens de viering. Natuurlijk bent u hierbij ook van 
harte welkom. Tijdens de kennismakingsviering op zondag 8 maart zullen de 
communicanten zich aan u voorstellen. 
We houden u zeker op de hoogte over deze groepen jonge mensen die zeker 
een aanwinst voor onze geloofsgemeenschap willen zijn. 
Groeten, Mariette, Kathleen en Daisy 
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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 zondag-
ochtend. 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. 
 

TWEET VAN DE PAUS (9/1/2020):  
"Als wij de vrede niet in ons hart bewaren, hoe 
kunnen we dan denken dat er vrede zal zijn in de 
wereld? Laten we proberen in de Heer te blijven door 
lief te hebben in de kleine dingen". 
 
 

 
DANKEN VOOR ALLES, KAN 

DAT WEL? - Een boekje van 
Ru Niemeyer dat in onze 
kerk beschikbaar is voor 
wie wil. Op onze website 
kunt u het verslag lezen 
van haar pelgrimstochten  
(153 pagina’s). 
 

 

OPENSTELLING KERK – Hebt u op vakantie al 
eens geluk gehad dat een kerk open was? Fijn 
om even een kaarsje te kunnen opsteken of 
tot rust te komen. In Leuth en Millingen kunt u 
overdag terecht in de (dag)kapel. 
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Wel & Wee 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
GEDOOPT:  

12-01-2020 Tijs Frieling        Millingen 

 

OVERLEDEN: 

02-12-2019 Petronella Voerman-Rensen  Ooij   106 jaar 

04-12-2019 Joke Giesen-Welling    Millingen 76 jaar 

08-12-2019 Tonneke van de Loo    Beek   81 jaar 

17-12-2019 Harry Spierings      Millingen 90 jaar 

03-01-2020 Johanna van Ophuizen-Houkes  Millingen 99 jaar 

07-01-2020 Ger Vink-Groothuizen    Ooij   78 jaar 

13-01-2020 Francisca Bierkens-de Bruijn  Beek   89 jaar 

14-01-2020 Philip van den Broek    Millingen 86 jaar 

15-01-2020 Mientje Strik-Ebben    Ooij   82 jaar 
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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 (€11,-) 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 

 
TARIEVEN zie website. Een misintentie is verhoogd van € 10,- naar € 11,- 
 
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  Kekerdom: NL16RABO 0128 301473 
Ooij:  NL49RABO 0105 101583  Millingen:   NL36RABO 0134 402316 
Leuth:  NL51RABO 0128 301619  
    
KERKHOFADMINISTRATIE 

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  
Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 
Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 
Ooij: Jos Janssen, 024-6631336 
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: Jos Janssen, 024-6631336 (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: 23 april 2020  
Kopij en reacties parochieblad: vóór 5 april 
Nieuwe redactieleden zijn heel welkom 

 
 
KAN IK ME AANMELDEN VOOR ONT-
VANGST 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.  


