PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
BEEK – UBBERGEN – OOIJ – PERSINGEN – ERLECOM – LEUTH – KEKERDOM – MILLINGEN AAN DE RIJN

Licht in het donker
JAARGANG 2, NO. 1, NOVEMBER 2020 – JANUARI 2021

Eenmalige huis-aan-huis-verspreiding
Wie het parochieblad aan huis of per mail wil blijven ontvangen,
dient zich hiervoor aan te melden, zie achterkant parochieblad

Bij de afbeelding op de voorkant
Op het schilderij “de engel verschijnt Jozef in een droom” (1645) schildert
Rembrandt een zacht en mild licht dat vertroost.
Alsof licht en donker in een symfonisch samengaan in elkaar overvloeien.
Jozef en Maria kunnen zich niet verdedigen tegen de moordlust van
Herodes, maar er straalt goddelijk licht in de nacht van hun wanhoop.
Er is een Heiland, een God die naar ons omziet. Dat blijkt vooral uit de
houding van de engel. Met de ene hand wijst hij naar het kind in Maria’s
armen; de andere hand legt hij bemoedigend op Jozefs schouder. Dit
beschermende gebaar wordt nog versterkt door de uitgestrekte vleugels. De
engel buigt zich over Jozef, zoals de genade van God zich over een
mensenleven buigt…
Uit: Een glimp van de hemel. Het geheim van Rembrandts geloof,
Jan Riemersma, 2016
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Pastorale gedachte
Op weg naar…
Licht is altijd iets wat tot de verbeelding spreekt, zeker als het weer vroeger
donker wordt. Een lichtje in de duisternis geeft hoop, bv als je in het donker
loopt en op zoek bent naar onderdak. Dat was letterlijk het geval voor Jozef
en Maria, die hoogzwanger was, en later op de vlucht. Voor veel mensen in
onze tijd is het niet anders: onderweg en zoekend. Hoop doet leven, ook al
is Kerstmis dit jaar misschien wel letterlijk een stille nacht. Maar wie weet,
ervaren we de Heilige die naar ons toekomt des te meer, de Redder van de
wereld. Misschien zien we nu wel echt naar Hem uit.
Hiernaast hebt u een inkijk in de kerststal
die ik in 1971 – ik was 10 jaar – heb
uitgezaagd met figuurzaag. Voor wie wil
zijn de bouwtekeningen beschikbaar in
de kerk van Millingen en Ooij, al in de
Advent. Idee voor een gezins- of
familieactiviteit? Moge die stille nacht
hoe dan ook een heilige nacht worden
… met Christus die ons verlicht.
Mede namens bestuur en pastoraat wens ik ieder een goede Kersttijd én
voorbereiding en een gezegend 2021, Rudo Franken, pastoor
Even voorstellen…
Rudo Franken is sinds oktober
2019 pastoor van deze parochie
met verantwoordelijkheid voor
het bestuur en eindverantwoordelijkheid voor het pastoraat.

Carla Windau-de Jong denkt en
werkt ondersteunend mee voor het
gehele pastoraat vanuit ruime
ervaring als vrijwilliger en catechist.
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Liturgische agenda
Eucharistievieringen
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

19.00 uur
17.00 uur
10.30 uur
9.00 uur
19.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

Ooij
Beek – kleine Bartholomeus
Millingen
Kekerdom
Leuth - Mariakapel
Beek- kleine Bartholomeus
Millingen

Vrijdag
Zaterdag

9.00 uur
9.00 uur

Millingen
Millingen

Aanbidding en rozenkransgebed
Donderdag 9.30-18.00 Millingen
Zaterdag

9.30-9.55

Millingen

3e za vd maand
1e zo vd maand

Aanbidding
Rozenkrans

(Online) meevieren in coronatijd
Bij vieringen door de week kunt u aansluiten zonder reservering. Op zon- en
feestdagen dient u te reserveren. Bij de vieringen in onze kerken hopen wij
in deze coronatijd in elk geval minimaal 30 mensen te kunnen toelaten (op
onze website ziet u de laatste update). Vieringen vanuit de kerk van Millingen
zijn steeds online te volgen (Youtube, zoekwoord: kerk Millingen).
Reserveren (zon- en feestdagen)
Millingen: 06-40589700; Ooij: 024-6632271; Kekerdom: 0481-432167
Leuth: 06-53182610; Beek: 06-50848704
Online misintenties en collecte
Ook voor onlinevieringen – die u thuis via Youtube live kunt volgen - kunt u
misintenties bestellen: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Ook als u online meeviert, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat
dank voor wat u geeft. Graag t.n.v. Penningmeester parochiebestuur o.v.v.
collecte NL36RABO 0134 402316.
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Vieringen met Kerst
Do 24 dec
14.00 uur: Mis – Leuth / Vriendenkring
17.00 uur: Gezinsmis – Millingen
19.00 uur: Mis – Ooij
19.00 uur: Gebedsviering – Beek, kl. Bartholomeus
21.00 uur: Mis – Kekerdom
23.00 uur: Mis – Millingen
Vr 25 dec
09.00 uur: Mis – Kekerdom
10.30 uur: Mis – Millingen
Za 26 dec
10.30 uur: Mis – Ooij (za 19.00 uur vervalt)
Vieringen Oudjaar – Nieuwjaar
Do 31 dec
17.00 uur: Mis – Ooij
19.00 uur: Mis – Millingen
Vr 1 jan
10.30 uur: Mis - Millingen
Zondag 10 januari Doop van de Heer – Doop – Doopkruisjes
Openingstijden voor bezoek aan kerststal op 1 e en 2e kerstdag
Beek kapel kerkhof: gehele dag
Ooij kerk: 25/12: 10.00-12.00 u.; 26/12: 11.30-14.00 u.
Leuth Mariakapel: 9.00-17.00 u.
Kekerdom kerk: 14.00-15.00 u.
Millingen kerk: 12.00-16.00 u.
Gelegenheid voor gebed en kaarsje
In Millingen is de dagkapel elke dag
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur;
in Leuth is de Mariakapel van de kerk
elke dag geopend van 9.00 uur tot
17.00 uur; in Beek is de Mariakapel
van de Grote Bartholomaeus elke dag
geopend van 9.30 uur – 17.30 uur. In
de kapel op het kerkhof kunt u elke
dag terecht. U bent altijd welkom bij
de Fatimakapel in Millingen aan de
Schoolstraat 4.
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Bestuur
Even voorstellen…

Vlnr: Harry Sanders, Jos Peters, Jan-Bart Boerwinkel, Bart Lelie, Emile Verstege

On(t)roerend goed
Zes jaar geleden fuseerden de
parochies van Beek, Ooij, Leuth,
Kekerdom en Millingen aan de Rijn
tot
de
parochie
Maria
ten
Hemelopneming. Vanaf het begin
van de fusie was het duidelijk dat niet
alle kerkgebouwen open konden
blijven. Dit jaar was het dan zover.
Gedwongen door sterk teruglopend
kerkbezoek en scherp dalende
kerkbijdragen zag het bestuur zich
met pijn in het hart genoodzaakt de
kerk en pastorie in Beek en in Leuth
te doen sluiten en verkopen. Een
diep ingrijpende beslissing.
Eeuwenlang heeft in beide dorpen
de kerk gefungeerd als middelpunt
van de samenleving, als baken van het dorp en plaats van samenkomst in
goede en in slechte tijden. Een plek waar vreugde en verdriet werd gedeeld
met het hele dorp. De kerk was voor velen het gebouw waar je was gedoopt,
de eerste H. Communie had gedaan en het Vormsel had ontvangen, waar je
was getrouwd en waar je afscheid nam van dierbaren. Van die dierbare plek
werd afscheid genomen, eerst in een stampvolle Grote Bartholomeuskerk in
Beek, later in twee bijeenkomsten in de Remigiuskerk in Leuth.
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We zijn wel blij dat we in Leuth konden afspreken met Dornick bv. van de
heer Ton Hendriks, aan wie we beide kerken hebben verkocht, dat de Mariakapel 15 jaar lang voor de eredienst open blijft zonder dat we daar een vergoeding voor hoeven te betalen. Na die periode kan bekeken worden of
deze constructie, maar dan wel met een vergoeding, voortgezet kan worden.
Ook hebben we bij de verkoop van de
kerk in Leuth een stuk grond buiten de
overdracht gehouden. De oorlogsmonumenten met de vlaggenmast zijn
inmiddels op kosten van de parochie
naar dit stuk grond verplaatst en
overgedragen aan de Stichting 4 mei
Herdenking Leuth. De oprichting van
deze Stichting bij de notaris is ook door
de parochie Maria ten Hemelopneming gefinancierd.
Voor de pastorie in Ooij heeft het kerkbestuur bij de Omgevingsdienst Rijk
van Nijmegen een verzoek ingediend om in de pastorie vijf tot zes
appartementen te doen bouwen.
De verkoop van de twee kerken en pastorie in Beek en Leuth, hoe pijnlijk ook,
leidt tot een belangrijke kostenbesparing en maakt het mogelijk het
geslonken vermogen van de parochie weer aan te vullen. Ook sinds de fusie
in 2014 is er namelijk elk jaar nog verlies geleden en onze hoop is erop
gevestigd dat we nu uit de rode cijfers komen. De opbrengst van de verkoop
van de twee kerken en pastorie is belegd in een gemeenschappelijk fonds
van de parochies in het bisdom Den Bosch.
Collectes
Door de Coronamaatregelen kunnen we voorlopig maar 30 mensen tot de
vieringen toelaten. Gelukkig maken vele parochianen wel gebruik van de
online-uitzendingen van de H. Mis. Ook als u online meeviert, kunt u
deelnemen aan de collecte. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL36RABO
0134 4023 16 t.n.v. Penningmeester parochiebestuur o.v.v. collecte.
Natuurlijk kunnen kerkgangers die vergeten zijn bij het uitgaan van de kerk
een bijdrage in het mandje achter in de kerk te doen ook van deze
mogelijkheid gebruik maken. Bij voorbaat hartelijk dank.
H. Sanders, vicevoorzitter Kerkbestuur
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Pastoraat
Pastoraatsgroep
Medio 2019 is er een pastoraatsgroep gevormd. Deze is bedoeld om samen
met de pastoor en verbonden met alle parochianen van de vijf kerkdorpen
een levendige gemeenschap te vormen waarin jong en oud zich thuis voelt.
Door te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan, door te communiceren
met een website en een parochieblad, cursussen op te zetten en
maatschappelijk betrokken te zijn, wil de pastoraatsgroep daar invulling aan
geven. Voorbeelden hiervan zijn de cursus Opnieuw beginnen, Lectio divina
(bezinning op het Evangelie), een welkomstcomité bij de zondagsmis, een
koffiemoment na de zondagsmis, inzet voor het parochiefeest en
ondersteuning van de communicanten en vormelingen in hun geloofsreis.
Het pastoraal beleidsplan kunt u lezen op de website van de parochie.
Momenteel bestaat deze groep uit een viertal leden en wordt voorgezeten
door onze pastoor, Rudo Franken. De wens is om van elk kerkdorp iemand
in de pastoraatsgroep te hebben. Heeft u interesse, neem dan contact op
met de pastoor.
Even voorstellen…

Vlnr: Daisy Janssen-Booltink, Hein Vrijdag, Lianne van der Burgt, Martin Oosterwijk

In gesprek met Geert Verweij
Hoe verschillend de kerststallen in onze kerken en huizen kunnen zijn, ze
laten veelal dezelfde figuren en dieren zien. Het is altijd een voorstelling van
de geboorte van Jezus.
Zo sprak ik Geert Verweij wonende in Ooij. Hij vertelde vol enthousiasme en
passie hoe hij al zeker 15 jaar de kersstal opbouwt samen met Gerrit Alofs,
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die toch ook al zeker 30 jaar de motor van de groep van 8 à 10 personen is.
Een groep mensen, die al dan niet op zondag de heilige mis bezoekt maar
toch zeer betrokken is door o.a. het kerkhof te verzorgen of de kerk schoon
te maken.
Het begint bij het uitzoeken
van de kerstbomen bij
Teunissen in Leuth door
Gerrit. Twee grote en 5
middelgrote
kerstbomen
behoren tot het kersttafereel
in
de
kerk
in
Ooij.
Maandagochtend voor de
kerst begint men met het
opbouwen van het plateau
waarop de kerststal komt te
Foto: Henk Baron
staan. Alle beelden worden uit de Sacristie gehaald en opgepoetst. Het
opbouwen kan beginnen. Er is geen draaiboek voor, men weet wat er te
doen staat, of zoals Geert het zo mooi zei, de vogels bouwen ook altijd hun
nest en dat doen ze al duizend jaar op dezelfde manier. Allemaal vrijwilligers
die hand-en-spandiensten verzorgen. Het is echter wel de oudere generatie
uit de Ooij en verjonging van deze groep is dan ook zeer welkom, aldus
Geert.
Een grote kerstboom wordt ieder jaar weer versierd met kerstklokken en
ballen, goed te zien hierin is de mannenhand die dit doet, vertelt Geert
lachend om zijn eigen creativiteit. De keurig door Mientje Hubbers gestreken
vaantjes worden opgehangen in de kerk en het kerstgevoel komt naar boven.
Het paasfeest is natuurlijk het belangrijkste feest in de kerk, kerstmis is echt
een feest van tradities. Een feest waarbij gevoelens en emoties erg belangrijk
zijn, aldus Geert. Hij vindt het wel jammer dat er geen Herdertjesmis meer is
voor de kinderen in Ooij, jammer omdat het bijzondere gevoel van kerst bij
de jeugd minder kan groeien voor dit bijzondere feest.
Ieder jaar weer is het een heel werk om alles tiptop te krijgen. Het resultaat
mag er ieder jaar wezen. Kom vooral allen kijken en wie weet help je volgend
jaar mee aan dit moois.
Fijn dat er mensen zijn zoals Geert die dit als vrijwilligers voor ons doen!
Mariëtte ten Westeneind
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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 27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4
Plaats en tijd: ontmoetingsruimte kerk Millingen / 20.00-22.00 uur
Begeleiding: Rudo Franken, pastoor en Martin Oosterwijk
Informatie en aanmelding: rfrankenpr@hotmail.com / 06-46193591
De cursus heb ik ervaren als een reis. Samen met mijn medereizigers
(medecursisten) maakten we allemaal onze eigen ontwikkeling door. Voor
mij opende zich een weg waarin ik niet alleen ons geloof met het verstand,
maar juist ook met het hart ging beleven. De grote horde op onze reis, de
Corona lock-down, zorgde voor een pauze. Na deze pauze hebben we de
cursus afgesloten met een indrukwekkende mis, waarin bij mij verstand en
hart bij elkaar kwamen. Ik kan u allen van harte aanbevelen om deel te nemen
aan de cursus!
Martin Oosterwijk
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Wel & Wee

Op zondag 25 oktober hebben het heilig Vormsel ontvangen
Amy Groothuizen
Marith van Mens
Senna de Haan
Aniek Polman
Chantal en Robin Hess
Imke Roelofs
Bente Janssen
Milan van der Vegte
Els Janssen
Noortje van Winden
Evie Mallo

Overleden
Diny Simons-Berns, 94 jaar. Tijdens de crematie op Jonkerbos op vrijdag 2
oktober hebben wij afscheid van haar genomen.
Theo de Kok, 86 jaar, Millingen. Tijdens de crematie op Staddijk op donderdag 5 november hebben wij afscheid van hem genomen.
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Kerstverhaal
Witte Kerst
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren.
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode
papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die
rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig
meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie
winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag
er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten
slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een
doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was
het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en
kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met
een verlegen glimlach hadden aangekeken,
kwamen bedremmeld binnen.
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet
moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen
ze blij zitten en keken elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de
man, " we moeten ook beseffen wat er nu
eigenlijk gebeurd is."
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens
was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal.
En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende
in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin
had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die
herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken,
zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De
man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer
op zijn bord.
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"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los,
sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij
vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk
een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn.
De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de
een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn
er geen andere avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar
terug in de kamer kwam er een vreemd
gevoel over hem en de tulband smaakte
hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei
hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet
wat."
Hij liep terug naar de stoep en keek in de
warrelende sneeuw. Daar zag hij de man
nog juist om de hoek verdwijnen, met een
jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat
af, maar er was niemand meer te zien. Die
twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost.
Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij
bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg
maar even niets," zei hij, "die wind is wat
schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die
dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het
was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en
zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.
24 december 1970 Sprookjes en verhalen 1966-1970
Uit: Verzamelde werken deel 2 (blz 642-643) © 1970 Godfried Bomans en
Meulenhoff Boekerij bv, Amsterdam
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Familie en gezin
Herdertjesmis 2020
Het verhaal begint meer dan 2000 jaar geleden in Bethlehem… Ieder jaar
beginnen we het kerstspel met deze zin. En toch ziet het kerstspel er ieder
jaar wel weer anders uit. Toch vertellen we ieder jaar weer het verhaal van de
geboorte van het kindje Jezus.
We gaan weer oefenen voor het kerstspel dat gespeeld gaat worden tijdens
de herdertjesmis in Millingen. Wil jij hieraan meedoen dan ben je zeer
welkom. Wil je graag Jozef, Maria of herder zijn of heb je altijd zo’n mooie
engelenjurk aan willen hebben? Kom je uit Kekerdom, Leuth, Ooij, Beek of
Millingen, kom dan kijken en meedoen.
We beginnen met oefenen op woensdagmiddag 9 december om 14.00 uur
tot 15.30 uur in de kerk in Millingen. Breng gerust vriendjes of vriendinnetjes,
broertjes of zusjes mee zodat we een leuke groep hebben.
Er is voor iedereen een leuke rol, groot of klein. Wil je als ouder ook graag
meehelpen, dan ben je van harte welkom om de kinderen aan te sturen.
Zien we jou op 9 december?
Kathleen, Daisy en Mariette
06-52695990
Adventsactie “I have a dream”
Mijn droom is, dat:
-

-

in het Masisi gebied, in Congo, ontheemde gezinnen gezamenlijk
voedsel kunnen verbouwen;
in Palacagüina, in Nicaragua, de ondervoeding van kinderen stopt;
in Jenin, een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever,
duurzame landbouwbedrijven komen ter bestrijding van hun
voedselonzekerheid;
in Malawi, Afrika, kinderen weer naar school kunnen, er geen
gebrek aan eten meer is.

Eén groot project, dat ervoor zorgt, dat in de toekomst gezinnen zelf
groenten, granen en fruit kunnen verbouwen met behulp van weinig water in
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de genoemde gebieden. Op deze
manier krijgen zij gezond en gevarieerd
eten binnen, en hoeven zij geen groenten
meer te kopen. Deze mensen leren zelf
organische mest te maken en ontvangen
zaden, gereedschappen en grote gieters.
Er zal in het betreffende gebied ook een
gemeenschappelijke waterpomp worden
gemaakt.
Ondervoeding is een belangrijke oorzaak
van armoede. Jonge kinderen lopen
hierdoor een blijvende groeiachterstand
op, gaan niet altijd naar school en
presteren minder goed op school. Dit
heeft invloed op hun opleidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden, wat weer
hun toekomstmogelijkheden beperkt.
Het gevolg is dat zij weer in armoede terecht komen.
Als wij vanaf zondag 29 november (1ste week van de Advent), 4 weken lang
de “chips en borrelnootjes” eens zouden laten staan, en dit geld rond
Kerstmis overmaken naar deze mensen.
Wij zijn te dik…..zij zijn ondervoed! Doorbreek die vicieuze cirkel van
armoede: armoede-ondervoeding-ziekte-gebrekkige opleiding-armoede.
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat u meedoet. Dat we het samen gewoon
gaan doen!! Ik doe mee! Wij kunnen het verschil maken voor deze mensen,
die het zo hard nodig hebben. Hun wens gaat daardoor in vervulling, en
hierdoor ook mijn droom!
Mijn levensmotto is: Wie één kind redt, redt de wereld …………
Wij laten u weten welk bedrag deze mooie actie heeft opgebracht. Alvast
hartelijk bedankt!
U kunt uw gift overmaken op: NL36RABO0134402316 t.n.v. penningmeester
parochie o.v.v. Adventsactie.
Margret Janssen
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Licht in het donker
Op zaterdagavond 12 december wordt in de kerk van Millingen een
Adventsviering gehouden met medewerking van (een deel van) de cantorij.
Taizégezangen en mooie adventsliederen zullen klinken in een sfeervol
ingerichte ruimte. Een moment van stilte en bezinning. Licht in het donker
voor Kerstmis.
Het geheel duurt ongeveer een half uur. Wie nog even wil blijven zitten, kan
dat gerust doen. Aanvang 20.30 u.
Eerste Communie en Vormsel 2020 en 2021
De viering van het Vormsel die was uitgesteld vanwege Corona, heeft
inmiddels plaatsgevonden, op zondag 25 oktober. Deze viering is live
uitgezonden door BD1, om allen die er niet bij mochten zijn, toch enigszins
mee te kunnen laten vieren. De viering is nog te bekijken op BD1.
De ouders van de communicanten kozen ervoor om aan te sluiten bij de
viering van de Eerste Communie in 2021, in de hoop dat dan de Eerste
Communie ’normaal’ gevierd kan worden. In 2021 is de viering van de Eerste
Communie op zondag 9 mei, en van het Vormsel op 2e Pinksterdag 24 mei.
De informatieavond voor de Eerste Communie vindt plaats op 19 januari,
voor het Vormsel zal er nog een ouderavond gepland gaan worden.
Aanmelden voor de informatieavond voor communie of vormsel kan bij Daisy
Janssen 06-13593322.
Kleurplaat
Zie de achterkant van het blad voor de kleurplaat. Download hier de grote
variant: https://bit.ly/kerst-kleurplaat-2020
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Wereldkerk
Kerststal komt van Franciscus
Franciscus (1181-1226) vroeg in 1224 toestemming aan de paus om in
Greccio een levende kerststal in te richten. Op die manier zouden hij en zijn
volgelingen zich nog duidelijker Jezus' armoede voor de geest kunnen
halen. Zijn levensbeschrijver vertelt het als volgt: ‘Toen liet hij een kribbe
klaarmaken, daar stro in leggen, en er een os en een ezel bij zetten. En toen
hij daarna zijn broeders had laten komen en de mensen toegestroomd waren,
weergalmde het bos van de
stemmen en maakten het heldere
schijnsel van de talloze fakkels en
de welluidende, melodieuze
gezangen die eerbiedwaardige
nacht stralend helder als was het
dag; ze zorgden voor een
bijzonder gewijde, plechtige
sfeer. Vervuld van een diepvrome
genegenheid stond de man Gods
voor de kribbe; hij liet zijn tranen
de vrije loop, maar werd
tegelijkertijd doorzinderd van
een onzegbare vreugde. Boven
de kribbe werd de plechtige
heilige
mis
gevierd
en
als diaken zong Franciscus het
heilig evangelie. Daarna hield hij
voor het aanwezige volk een
preek over de geboorte van de arme Koning. En telkens wanneer hij diens
naam wilde uitspreken, noemde hij Hem in de overmaat van zijn innige liefde
het ‘Kind van Bethlehem’.’
Paus Franciscus over broederschap
Het Vaticaan heeft 4 oktober 2020, de feestdag van Sint-Franciscus, de
nieuwe encycliek van paus Franciscus gepubliceerd. Het document,
getiteld Fratelli tutti, wordt gerekend tot de zogeheten sociale
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encyclieken en gaat over de opbouw van een rechtvaardige en broederlijke
wereld.
De spiritualiteit van Sint-Franciscus van Assisi is de inspiratiebron van deze
encycliek. De titel komt uit een geschrift van de grote heilige, aangeduid als
‘Vermaningen’, waarin hij al zijn broeders en zusters wijst op het kruisoffer
van Jezus de Goede Herder.
“Hij voerde geen woordenstrijd die erop gericht was leerstellingen op te
leggen; hij verspreidde slechts de liefde van God”, schrijft de paus in de
inleiding van Fratelli tutti over de heilige wiens naam Jorge Bergoglio
aannam toen hij in 2013 tot bisschop van Rome werd gekozen. “Hij [SintFranciscus] werd een vader voor
allen en inspireerde tot de visie
van
een
broederlijke
samenleving”.
Naast Franciscus van Assisi werd
de paus bij het schrijven van deze
encycliek ook geïnspireerd door
“andere broeders
die niet
katholiek zijn”. Aan het einde van
het laatste hoofdstuk zegt hij wie
dat zijn: “Martin Luther King,
Desmond Tutu, Mahatma Gandhi
en vele anderen”.
Paus Franciscus over natuur en armen
In de encycliek Laudato Si' (mei 2015) roept paus
Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met
respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de
armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is
ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja
ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van
de schepping, op het verbeteren van de
levensomstandigheden van de zwaksten en op het
welzijn van de generaties die na ons komen.
Zie ook: www.laudato-si.nl
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Niemand is te klein om het verschil te maken
“Ik ben Greta Thunberg, ik kom uit Zweden en ben 15 jaar”, zo begon Greta
meerdere toespraken op internationale podia. Op school was ze diep
geraakt door een documentaire over de ernstige situatie van het klimaat in
de wereld en besloot zelf op te staan en in actie te komen. In september 2018
begon ze dagelijks te staken om
aandacht te vragen voor de
dreigende klimaatverandering.
Op de vraag waarom ze dan niet
naar school ging om te studeren
voor klimaatexpert gaf ze als
antwoord: “Als er nu niets
gedaan wordt aan het klimaat,
heb ik helemaal geen toekomst”.
Enkele maanden later volgden
miljoenen jongeren wereldwijd haar voorbeeld. Een jaar lang werd ze
gevraagd te spreken bij belangrijke klimaatconferenties, o.a. in Davos,
Brussel, Straatsburg en uiteindelijk ook in de VS bij de VN-klimaattop in New
York, waar ze heen zeilt omdat vliegen voor haar geen optie is en ze zelf wil
voorleven wat ze beoogt. Overal roept ze heel direct op tot actie en
verandering van levensstijl voor het behoud van de aarde. En dat niemand te
klein is om het verschil te maken, maar dat we alleen kunnen slagen als we
het samen doen. Bewonderd wordt ze en bedreigd. Ze ontmoette
verschillende wereldleiders; paus Franciscus ontmoette ze in april 2019
waarbij ze hem bedankte voor het spreken van de waarheid en dat dat veel
voor haar betekent; de paus sprak haar bemoedigend toe.
Vanaf het begin is Greta gevolgd met de camera. Zo kwam uiteindelijk de
documentairefilm “I am Greta” tot stand. Naast haar acties voor het klimaat in
een turbulent jaar is hierin ook veel aandacht voor Asperger, een vorm van
autisme die Greta heeft en waarover ze heel open spreekt, hetgeen ze zelf als
grote kracht voor haar missie ziet. Greta is inmiddels weer naar school, maar
blijft zich inzetten voor het klimaat!
I am Greta is te zien in de bioscoop, binnenkort ook op internet. Voor wie
alvast een indruk wil krijgen, kan de trailer bekijken of haar toespraken o.a.
https://bit.ly/greta-thunberg-ted of via youtube haar gesprekken met David
Attenborough (bioloog, 94 jaar).
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Antonius en het Kind Jezus
In het vorige Parochieblad hebben we gekeken naar het beeld in de
voorgevel van onze Millingse kerk. Ik heb er inmiddels wat meer informatie
over. Volgens Bart Lelie, die veel over onze kerk en haar archief weet, gaat
het hier om een gerestaureerde versie; het origineel (van zandsteen) had in
de voorbije eeuw veel slijtage opgelopen. Over de maker kon Bart niets
vinden. Mij viel op, dat het beeld nogal lijkt op dat van Sint Jan de Deo, bij
de ingang van het Gasthuis. De beelden zijn ongeveer van dezelfde tijd,
begin twintigste eeuw. Of het ook dezelfde maker is geweest? Niemand kon
het me tot nu toe vertellen.
Deze keer (goed passend bij de Kersttijd, vind ik) zien we een afbeelding uit
de torenkapel, waarop Antonius, net als bij het gevelbeeld, het Kind Jezus
draagt. Toch is er een klein verschil. Jezus zit niet op Antonius’ arm, maar op
een boek. En: onze heilige kijkt in dit geval het Kind “in vervoering” aan.
Daarmee heeft de kunstenaar precies de kern getroffen! Want wat wil het
verhaal?
Ergens in een moeilijke periode tijdens Antonius’ leven als kloosterling en
prediker – hij had zich bij een
bevriende graaf teruggetrokken
om even wat bij te komen – , zag zijn
gastheer volgens de legende een
vreemd
lichtschijnsel
in
de
boomhut waar de heilige een poos
woonde. Nieuwsgierig ging hij op
onderzoek uit en zag hoe Antonius
een kind bij zich had, dat hij vol
eerbied en bewondering aankeek.
Het moest wel het Kind Jezus zijn,
dat onmiddellijk verdween toen
Antonius er tot zijn schrik achter
kwam, dat er nóg een bezoeker in de buurt was…
Als we weten dat onze heilige op dat moment Franciscaner monnik was, past
het verhaal iets beter in de (kerk)geschiedenis: juist in die eeuw had namelijk
de heilige Frans van Assisi de aandacht van zijn medebroeders en het
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kerkvolk meer op het K i n d Jezus proberen te richten en daartoe met eigen
handen de allereerste (levende) kerststal gebouwd.
Van deze legende en van méér verhalen over Antonius kun je (in zijn eigen
taal) gerust zeggen: “Se non è vero, è ben trovato”: als het niet echt gebeurd
is, is het best goed verzonnen. Het zegt namelijk heel veel over onze heilige
Patroon (én over zijn tijdgenoten).
Pater Willem Spann

“Het is beter
een kaars aan te steken
dan de duisternis te
vervloeken”
Lao Tse
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Colofon
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven per mail.
Pastoor en pastoraatsgroep
Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 0481-431218 / 0646193591, rfrankenpr@hotmail.com - Bereikbaar voor pastorale zaken zoals
gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur
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
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)
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
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Kerkhofadministratie
Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776
Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941
Beek: Jeanne Menting, 06-50454686
Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776
Kerkhofreglement en tarieven
Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven.
Een uitgeprinte versie daarvan is beschikbaar achter in de kerken van onze
parochie.
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
Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Volgende uitgave: medio februari 2021
Kopij en reacties parochieblad: vóór 20 januari 2021
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.
U kunt ook per post het formulier op de volgende pagina opsturen naar
Redactie Parochieblad, Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom.
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Kleurplaat

Formulier om parochieblad te blijven ontvangen
Uw naam (voornaam, achternaam):…………………………………………………
Uw adres (optioneel):…………………………………………………………………
Uw e-mailadres (optioneel):…….…………………………………………………...
Wilt u het parochieblad blijven ontvangen? Gelieve aankruisen wat van
toepassing is (meerdere opties mogelijk):
[ ] Per post
[ ] Per e-mail
Zou u het parochieblad bij u in de buurt willen rondbrengen? Ja/nee
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven? U kunt u ook aanmelden voor onze
digitale nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen:
[ ] Aanmelden voor nieuwsbrief
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