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1300 jaar Willibrord
1300 jaar geleden, in 721, werd de
parochiekerk van Millingen voor het
eerst in de geschiedenis vermeld.
Niemand minder dan de heilige
bisschop Willibrord was er de
beheerder van, zoals hij dat ook was
van de kerk in Rindern. Vanaf dat jaar
is Willibrord, die het geloof in
Nederland bracht, voorgoed met
Millingen verbonden.
Op zondag 7 november 1971, het
1250 jarig jubileum, werd het beeld
van Willibrord dat uit de oude kerk
afkomstig was en daar op het “dak”
van de preekstoel stond,
teruggeplaatst in de kerk, nadat het
lange tijd in de sacristie had gestaan.
Op zondag 7 november van dit jaar, 2021, bij het 1300 jarig jubileum, zullen
de beelden van Willibrord en Bonifatius, afkomstig uit de grote
Bartholomaeus in Beek, door Mgr. Rob Mutsaerts worden ingezegend op
hun nieuwe plek links en rechts van het priesterkoor in de plaats van de
orgelpijpen die nu nog te zien zijn. Zo wordt op een bijzondere manier de
verbinding met Beek in beeld gebracht. Een verbinding die hopelijk ook in
een hernieuwde beleving van ons geloof vorm zal krijgen, niet alleen
parochiebreed, maar met allen die zich wereldwijd laten inspireren door
geloofsgetuigen zoals Willibrord.
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Pastorale gedachte

Van volkskerk naar bewust geloof
In 1971 zag de kerk en de gemiddelde kerkganger er heel anders uit dan
nu. De volkskerk was al flink aan het afbrokkelen. Het was niet meer gewoon
om standaard elke zondag naar de kerk te gaan. Duidelijk werd inmiddels
dat het geloof niet zozeer van binnen beleefd werd, maar dat het vooral iets
was wat van je werd verwacht vanuit de maatschappij. Toen die druk
wegviel, liep de kerk leeg. Maar we zien ook dat mensen het katholieke
geloof weer of voor het eerst opzoeken en van binnen beleven.
Het is deze vernieuwing die het Tweede Vaticaans Concilie, de wereldwijde
kerkvergadering die begin jaren zestig plaatsvond, voor ogen had.
Het belangrijkste document hiervan gaat over de kerk en begint met de
woorden Lumen gentium, licht van de volkeren. Dit wil zeggen dat Christus
het licht van alle volkeren is en ook het hart van de kerk. Om volk van God
te kunnen zijn, dient de kerk – wij allen – van harte verbonden te zijn met
Christus. Wij kunnen dit niet anders dan door de heilige Geest.
Daarom is het zo belangrijk dat we ons openstellen voor de heilige Geest,
zodat we niet onze eigen kerk maken, maar dat we aansluiten bij de
beweging van de heilige Geest. Laten we dus niet focussen op aantallen en
kerkgebouwen, maar op de innerlijke verbondenheid met Christus en met
elkaar.
Het is een uitnodiging en een uitdaging om die verbondenheid met elkaar
op te zoeken en te beleven, hoe en waar dan ook.
Een nieuw Pinksteren
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Willibrord was
bezield door de heilige Geest, zoals dat ook de apostelen met Pinksteren
overkwam. Vol van de heilige Geest konden ze getuigen van het evangelie.
Maar hoe moet ik die heilige Geest dan zoeken? Waar kan ik die vinden?
Jezus’ antwoord daarop is: “Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
Keer dus in jezelf. Dáár vind je Hem. Vertrouw je aan Hem toe. En laat de
wereld even de wereld. Maar, vol als we zijn van al het wereldse dat
dagelijks op ons afkomt, kan dat wel een heel lastig karwei zijn! We
proberen voortdurend krampachtig grip te houden op het gebeuren om
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ons heen. Bang vaak om controle over eigen leven uit handen te geven.
Terwijl, als we dat wel doen, dat juist een enorme opluchting kan zijn: ik
hoef het niet alleen te doen...
Loskomen van het wereldse kost tijd. Het is goed er regelmatig even voor te
gaan zitten, in een kapel of thuis, en in stilte gedachten hun plek te laten
vinden. “Heer, ontferm U over mij” kan daarbij een gebed zijn om los te
laten en in vertrouwen alles in zijn hand te leggen. Gods Geest de ruimte,
tijd en kans te geven.
Als er iemand is die voor ons hierin een voorbeeld kan zijn, is dat wel Maria.
Volledig bezield door Gods Geest kon zij zich helemaal openen voor wat
God van haar vroeg, vertrouwen hebben en volharden in gebed. Met haar
kunnen we misschien voorzichtig eens zeggen: “Mij geschiede naar uw
woord”. En ook eens te rade gaan bij geloofsgetuigen en verkondigers
zoals de heilige Willibrord.
Rudo Franken, pastoor
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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 opgeven: 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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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.
Vieringen buiten de vieringen zoals vermeld in schema blz. 5
Dinsdag 4 mei 17.30 uur:
Kranslegging bij herdenkingsmonument
oorlogsslachtoffers Millingen vanuit kerk
Vrijdag 7 mei 19.00 uur:
Marialof in kerk Millingen
Donderdag 13 mei 10.30 uur: Eucharistieviering Millingen – Hemelvaart
Aanbidding vervalt op deze donderdag
Zaterdag 15 mei 20.30 uur:
Taizéviering kerk Millingen
Zondag 16 mei 10.30 uur:
Eucharistieviering met eerste Communie
Maandag 24 mei 10.30 uur:
Eucharistieviering (2e Pinksterdag) met
Vormsel
Vrijdag 28 mei 19.00 uur:
Marialof in kerk Millingen
Zondag 13 juni 10.30 uur:
Eucharistieviering in kerk Millingen b.g.v.
feest heilige Antonius van Padua
Rozenkransgebed in mei
in Millingen elke zaterdag na de eucharistieviering van 9.00 uur
in Mariakapel in Leuth elke woensdag in mei om 19.00 uur

Alleen de liefde van Jezus kan
ons leven veranderen, onze
diepste pijn genezen en ons
bevrijden uit de vicieuze cirkel
van teleurstelling, woede en
voortdurende klachten.
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Bestuur

Pastorie van Ooij verkocht
Als laatste van de sinds de parochiefusie voorgenomen beslissingen t.a.v.
het onroerend goed van de parochie is nu ook de pastorie van Ooij
verkocht. De nieuwe eigenaar is de heer Martijn Witteveen uit Molenhoek.
Bij de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen is een nog door het kerkbestuur
ingediend plan voor de bouw van vijf a zes appartementen in de pastorie in
behandeling.
De pastorie, oorspronkelijk gebouwd als woning voor pastoor, kapelaans
en huishoudster, werd al lange tijd niet meer bewoond door een pastoor en
is de laatste jaren alleen nog gebruikt als vergaderruimte. Om die
mogelijkheid voor de parochie in Ooij te behouden heeft het kerkbestuur
recent een vergaderruimte ingericht binnen het kerkgebouw.
De pastorie is een gemeentelijk monument met een hoge monumentale
waarde. De huidige pastorie werd in 1896 ten oosten van de kerk gebouwd.
In 1944 liep het gebouw aanzienlijke oorlogsschade op. De boogtrommel
boven het venster in de rechterbovenhoek van de voorgevel is opnieuw
opgetrokken, waarbij in het metselwerk het jaartal 1944 in reliëf is
aangebracht.
St.-Laurentiuskerk Kekerdom open
Vanaf zondag 2 mei tot en met
zondag 3 oktober zal het kerkje
van Kekerdom op zondag tussen
10.00 uur en 17.00 uur te
bezichtigen zijn vanuit het
kerkportaal.
Opbrengst vastenactie
De vastenactie 2021’Het belang
van het doorleren’ heeft in onze
parochie via banknummer en ton in de kerk € 411,60 opgebracht. Aan allen
veel dank!
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Pastoraat

Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven
Noveen en Taizéviering ter voorbereiding van Pinksteren

Vurig en eensgezind
Negen dagen lang, van Hemelvaart tot Pinksteren, baden de apostelen

vurig en eensgezind, samen met de vrouwen en Maria, de moeder van
Jezus, en met zijn broers om de Heilige Geest. Zo lezen we in de Bijbel.
Ook in onze parochie willen we binnen de negen dagen (noveen in het
Latijn) vóór Pinksteren bidden om de komst van de Heilige Geest voor een
nieuwe lente in onze gemeenschap en voor het welzijn van alle
parochianen.
De noveen begint op Hemelvaartsdag 13 mei, en duurt tot en met zaterdag
voor Pinksteren, 22 mei.
Ieder die wil kan eraan meedoen via een online bijeenkomst die elke avond
om 20.30 u. gehouden zal worden en een kwartiertje zal duren. Stuur een
mail naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com en u krijgt de link toegestuurd.
Het is natuurlijk ook mogelijk de noveen individueel te houden. Als hulp
daarvoor is een brochure samengesteld. Deze ligt klaar in alle kerken van
onze parochie en in de dagkapel van Millingen en kan gratis worden
meegenomen. De kerken zijn open tijdens de vieringen (zie de liturgische
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agenda in dit parochieblad en in de Rozet), de dagkapel is dagelijks
geopend.
Taizéviering
Op zaterdag 15 mei zal er in het kader van deze noveen een speciale
Taizéviering in de kerk van Millingen zijn. Aanvang 20:30 uur, duur
ongeveer een half uur. De viering is thuis online te volgen (Youtube,
zoekwoord: kerk Millingen).
Knielbanken in dagkapel en kerk
Sinds maart staan in de dagkapel van de kerk in Millingen banken in plaats
van stoelen. Hierdoor is er nu ook gelegenheid om geknield te bidden, b.v.
bij de aanbidding van het Allerheiligste op donderdag. Ook in de kerk links
en rechts van het middenschip is een aantal knielbanken geplaatst. Deze
banken konden bij de Nebo, Heilig Landstichting, worden opgehaald; daar
hebben ze boven in de voormalige jongenskapel dienstgedaan.

Mariavieringen en fietsbedevaart
Op de eerste en laatste vrijdagavond van mei (7 en 28 mei) is er een
Mariaviering in de kerk te Millingen. Er is dan ook een lichtprocessie naar
‘Lourdes’, naar het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes dat onlangs
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achter het tabernakel is geplaatst. Mooi dat we op deze manier toch “in
Lourdes komen”.
Op Pinksterzondag 23 mei is er na de eucharistieviering van 10.30 uur een
fietsbedevaart naar Katwijk aan de Maas, retour ongeveer 50 km. In Katwijk
hebben we aan de Lourdesgrot een Mariaviering. Rond 17.00 uur hopen we
terug te zijn. Graag aanmelden bij rudo.franken@gmail.com en zelf een
lunchpakket meebrengen. Uiteraard bent u in Katwijk ook welkom met de
auto.

Rozenkransboekjes
Voor wie wil zijn er in de kerk rozenkransboekjes beschikbaar, voor
volwassenen en voor kinderen. Naast de handige gebruiksaanwijzing voor
het bidden van de rozenkrans, zijn er ook teksten en afbeeldingen voor
meditatie over het leven van Jezus en Maria. Warm aanbevolen!
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Vele handen maken licht werk, ook in de kerk!
Met een enthousiaste groep vrijwilligers hebben we op 27 maart de Kerk in
Millingen een schoonmaakbeurt gegeven. Niet alleen heel nuttig, maar ook
heel gezellig!
Voor een levende
parochiegemeenschap
is het kerkgebouw van
grote waarde. Vier keer
per jaar helpt een
groep vrijwilligers een
aantal uren met het
schoonmaken van de
kerk in Millingen. U
kunt hierbij
bijvoorbeeld denken
aan ramen zemen,
spinrag verwijderen,
stofzuigen, koper poetsen.
Zaterdag 3 juli is onze volgende afspraak. Om 10:00 uur starten we in de
ontmoetingsruimte met koffie, instructie door ervaringsdeskundigen en
taakverdeling. Aanmelden is niet noodzakelijk, wel handig:
liannevanderburgt@gmail.com
NB: mannen zijn ook heel welkom!
Paus Franciscus over de zondagsmis
De zondagsviering van de Eucharistie is het centrum van het leven van de
Kerk (cf. Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 2177). Wij christenen gaan
op zondag naar de Mis om de verrezen Heer te ontmoeten, of beter: om
ons door Hem te laten ontmoeten, naar zijn woord te luisteren, ons te
voeden aan zijn tafel en zo Kerk te worden, dat wil zeggen zijn mystieke
lichaam levend in de wereld.
Vanaf het begin hebben de leerlingen van Jezus dit verstaan. Zij hebben de
eucharistische ontmoeting met de Heer gevierd op de dag die de joden de
eerste van de week noemden en de Romeinen de dag van de zon. De
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reden was dat op die dag Jezus uit de doden is opgestaan en aan zijn
leerlingen is verschenen, met hen sprak, met hen maaltijd hield en hen de
Geest schonk. Ook de grootse uitstorting van de Geest op Pinksteren
gebeurde op zondag, op de vijftigste dag na de verrijzenis van Jezus.
Omwille van deze redenen is de zondag voor ons een heilige dag,
geheiligd door de eucharistieviering, levende aanwezigheid van de Heer bij
ons en voor ons. Het is dus de Eucharistie die de zondag christelijk maakt!
Op de christelijke zondag gaat het om de Eucharistie.

Wat voor zondag is het voor een christen wanneer de ontmoeting met
de Heer ontbreekt?
De ontmoeting met de Heer op zondag geeft ons de kracht het heden met
vertrouwen te beleven en met moed en hoop verder te gaan. Daarom gaan
wij, christenen, op zondag naar de ontmoeting met de Heer in de
eucharistieviering.
De eucharistische communie met Jezus, verrezen en eeuwig levend, loopt
vooruit op de zondag zonder einde, wanneer er geen vermoeidheid, geen
pijn, geen rouw en geen tranen meer zullen zijn, maar alleen de volle
vreugde volop om voor altijd met de Heer te leven. Ook over deze zalige
rust gaat het in de zondagsmis. Ze leert, met het voorbijgaan van de weken,
ons toe te vertrouwen aan de handen van de Vader die in de hemel is.

Wij, christenen,
hebben er nood aan
deel te nemen aan de
zondagsmis omdat
wij, alleen met de
genade van Jezus,
met zijn levende
aanwezigheid in ons
en onder ons, zijn
geloofwaardige
getuigen kunnen zijn.
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Heilige Geest, de grote onbekende

Bij vermoeidheid schenkt u rust,
bij hitte verkoeling,
bij tranen troost.
Maak schoon wat vuil is,
besproei wat dor is,
genees wat is gewond.
Buig wat strak is,
verwarm wat koud is geworden.
Leid wie de weg is kwijt geraakt.
Deze woorden komen niet uit een brief aan de
huisdokter of een psychiater, maar zijn een
gebed tot de heilige Geest. Je zou iedereen
toewensen waar in dit gebed om gevraagd
wordt.
De heilige Geest. Van God de Vader hebben we misschien nog wel een
idee (en of dat idee klopt is een tweede), van Jezus weten we het een en
ander door de verhalen van het evangelie, maar de heilige Geest…? Van
deze drie is het de Grote Onbekende.
Hij (of zij?) wordt vaak voorgesteld als een duif. Waarom is niet heel
duidelijk. Soms ook als vuur en als een stormwind. Na Jezus’ smadelijke
afgang op het kruis en zijn opstanding, greep onverwacht de heilige Geest
zijn bange volgelingen bij de kladden en stak ze aan met vurig
enthousiasme. Ze zaten eerst nog schichtig bij elkaar uit vrees dat de politie
ook hen zou arresteren, maar een stormwind joeg door het huis waar ze
zaten en scheurde hun angst aan flarden. In grote vrijmoedigheid kwamen
ze naar buiten en lieten de halve wereld horen wat God aan groots met
Jezus gedaan had. Werk van de heilige Geest.
De heilige Geest bezielt, vuurt aan, maakt mensen enthousiast voor de
opbouw van een betere wereld. De Geest spoelt ook schoon, ruimt op wat
zijn tijd gehad heeft, of wat gewoon smerig en vuil is. Wie zijn huis wil
renoveren, moet eerst het nodige afbreken en opruimen. Zo gezien kunnen
we gerust zijn over wat er nu met de Kerk gebeurt. Ook die maakt een
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hoognodige schoonmaakbeurt mee. Het seksueel
misbruik dat zoveel mensen heeft getroffen wordt
zoveel mogelijk de stal uitgeveegd, zoals dat ook
gebeurt in heel de maatschappij. Paus Franciscus legt
radicaal de vinger op de zere plekken van zijn eigen
kerk én van onze wereld, en roept op tot een andere
levenshouding. Of het nu gaat over de ecologie, een
eerlijker economie, om zorg voor de armen of
broederlijkheid met alle mensen en religies. Werk van
de heilige Geest.

Op de stoep liep een vrouw die onrustig in haar
handtas aan het zoeken was. Ik vroeg me af of er iets
aan de hand was, maar mijn brein suste me. ‘Denk nou
niet meteen dat er iets is…dring je niet op…ze lost het
zelf wel op.’ Ik fietste door, maar was niet gerust en
keek toch nog maar even om. Op dat moment viel er iets uit haar tas. Ik
ging terug, raapte het op en gaf het haar. Ik zag dat ze gespannen was en
vroeg of er iets was. Meteen begon ze te praten: ze was net verhuisd, nadat
ze 20 jaar haar zieke man had verzorgd die kort geleden aan longkanker
overleden was. Ze had twee lieve kinderen, maar die woonden allebei in het
buitenland. De verhuizing had ze in haar eentje geregeld en was nog niet
helemaal klaar. ‘En nu ben ik mijn huissleutels kwijt,’ eindigde ze haar
verhaal. ’Waar bent u voor het laatste geweest?‘ vroeg ik. ‘Bij het
tankstation.’ ‘Dan ga ik even kijken of er misschien sleutels zijn gevonden.’
Ze vond het goed en ik fietste erheen, jammer genoeg zonder resultaat.
Toen ik weer bij haar kwam, begon ze weer uitvoerig te praten. Ze werd wat
rustiger en op een gegeven moment boog ze zich naar me toe. ’Weet je, ik
stond net op het punt er een eind aan te maken.’ Recht uit mijn ziel zei ik
tegen haar: ‘Mevrouw, dat moet u nooit doen, uw kinderen houden heel
veel van u!’ Ze keek me aan en er kwam licht op haar gezicht. ’Laten we nog
eens nagaan waar ik in de afgelopen uren ben geweest’ zei ze. ‘En kijk jij
eens in mijn handtasje.’ Ze reikte me haar handtas aan en liet me die in
goed vertrouwen doorzoeken. Dáár kwamen ze tevoorschijn! We hebben
elkaar omhelsd, dankbaar en blij.
Rust, troost, warmte, de weg weer gevonden. Werk van de heilige Geest.
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Wel & Wee

Overleden
Leentje van den Broek-Jansen, 91 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaart op
maandag 1 maart hebben wij afscheid van haar genomen, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf.
Dory Muis-Arnts, 91 jaar, Beek. Tijdens de uitvaart op woensdag 3 maart in
Ooij hebben wij afscheid van haar genomen, waarna crematie in Nijmegen.
Mini Schneiders-Kalter, 81 jaar, Millingen. Tijdens een
crematiegebedsdienst op donderdag 4 maart in Nijmegen hebben wij
afscheid van haar genomen.
Mogen zij rusten in vrede en de eeuwige vreugde van God binnengaan.

- 15 -

Willibrord
Wat Willibrord “bij ons” aantrof en tot stand bracht

De bevolking van onze streken en van Millingen zelf
”Nederland” had in Willibrords dagen ongeveer 1% van het aantal huidige
bewoners: plm. 175.000. Het ‘’Gelderse’’ Rivierengebied was vooral in het
oosten tamelijk dicht bevolkt: 3 à 4 huishoudens per km2, wat voor
Millingen zou neerkomen op geschat plm. 150 personen, dus zo’n 30 tot 40
huishoudens.

En wat voor kerk(je) past daar bij?
We kunnen daarvoor gaan kijken in met Millingen vergelijkbare dorpen,
waar Willibrord, net als in ons geval, betrekkingen mee had in de vorm van
een kerkje, bij voorbeeld in
Deurne en Geysteren, waarvan
de resten onder de huidige kerk
zijn teruggevonden. De
gebouwtjes zagen er
waarschijnlijk uit zoals de hier
afgebeelde reconstructie laat
zien: zo’n 4 bij 8 meter, met
plaats voor 50 tot 60 staande
“gelovigen”.

Illustratie: De dorpskerk van Geysteren rond het jaar 1000. Model in het
Limburgs Museum in Venlo. (Uit: Ton Spamer, Deurne - Willibrord Echternach…, 2017)

Wat kwamen Willibrord en zijn gezellen hier doen?
Eigenlijk niet om “ons” te bekeren. Onze voorvaders van die tijd waren naar
alle waarschijnlijkheid vooral pas binnengekomen Frankische kolonisten. Zij
brachten het christelijk geloof mee, dat in de zuidelijker streken al eeuwen
bloeide, maar bij ons nog nieuw en weinig gestructureerd (geregeld) was.
Niet voor niets kozen de paus en de nieuwe missionarissen voor het
bisdom-model, waardoor er, naast een aantal rondtrekkende priesters en
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hun helpers, meteen ook iemand was die het Vormsel-sacrament kon
toedienen. Willibrord zal dus zeker als “vormheer” een aantal keren in “zijn”
nieuwe Millingse kerkje zijn geweest. Er viel meer te “besturen” dan te
bekeren: met een Latijnse term heette hij dan ook custos (bestuurder) van
zijn flink aantal onderhorige kerken. Net als nu, moest hij “de boel bij elkaar
houden”, ook op het onvermijdelijk praktische terrein van inkomsten en
uitgaven!
Wónen deed hij bij ons zeker niet: voor zover niet onderweg, kon hij onder
andere terecht in een van zijn kloosters, waar hij en zijn medebroeders op
adem konden komen tijdens hun trektochten. Eén van die kloosters heeft
lange tijd in Rindern gestaan.
Wie wél op de lijst van te bekeren “heidenen” stonden, waren de
noordelijker wonende Friezen en Saksen, en daar is Willibrord ook mee
bezig geweest.

Het geloof in ons dorp rond 700
Om te beginnen zou je 1300 jaar terug in de kerk geen boekjes of blaadjes
met teksten en muziek vinden. Evenmin was er toen al een schooltje te
bekennen waar je de bijbel kon leren lezen. Als je geluk had, werd er wel in
de kerk in je eigen dialect uit voorgelezen…. Ook wat wij later “de
catechismus leren” noemden, kon alleen mondeling gebeuren, dus in de
kerk. En vergeet niet de dagelijkse of liever wekelijkse nieuwtjes, want
kranten waren er toen evenmin. De stap naar een koffiehuis om de hoek
was dus snel gezet….
Met opzet gebruikte ik het woord “wekelijks”, want geloof maar niet dat de
kerk in die prille jaren elke dag open was. Ook zal er niet iedere dag een
priester of andere verantwoordelijke in het dorp aanwezig zijn geweest: de
kleine groep geestelijken die beschikbaar was, reisde rond (met op hun
paard of dat van hun knecht een kist vol liturgisch gerei) of verbleef met
anderen in een van de kloosters in de streek.
Een van de grootste problemen van de “zielzorg” van toen was het bijna
niet uit te roeien bijgeloof, erfenis van het heidense verleden. Na een
periode van radicaal uitroeien (zoals het omhakken van heilige eiken) koos
de Kerk voor de methode van ombuigende aanpassing. Men probeerde het
goede van een oud gebruik over te nemen in een christelijk gewaad, zodat
de mensen “mee konden komen” en de vroegere uitwassen achter zich
konden laten. Heel wat feesten en gezellige volksvermaken hebben we daar
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aan te danken. Dat niet alles lukte, kun je zien aan onze namen van dagen
en maanden, waar je met weinig moeite de heidense oorsprong in herkent.
En of wij nu zoveel verschillen met de “gelovigen” van toen, valt te
betwijfelen, als je leest dat ook de predikanten van die dagen al klaagden
over lege plaatsen in de kerk, over ruzie op straat of in de kroeg en over
lieden die hun geld en goed liever verkwanselden dan het “aan den arme”
te geven. Het zij ons tot troost, dat al met al ook tóen “de meeste mensen
deugden”, net als in ónze tijd, en dat ze tevens net zo koppig zochten naar
de goede weg….
Pater Willem Spann
Springprocessie
Willibrord stierf in 739 na vijftig jaar zendingswerk in het klooster
Echternach op de grens van Duitsland en Luxemburg, waar hij ook werd
begraven. Daar wordt nog elk jaar op de dinsdag na Pinksteren ter
nagedachtenis aan Willibrord de springprocessie gehouden. Tijdens deze
processie deden de deelnemers vroeger steeds drie passen voorwaarts en
dan weer twee terug. Het idee hierachter was dat het werk van zendelingen
langzaam gaat en dat tegenslagen daarbij horen. Tegenwoordig wordt nog
wel gesprongen, maar gebeurt dit vooral zijdelings op de plaats waar men
staat.
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Familie en gezin
Palmpasen
“Mijn dochter mocht meedoen met het Paasspel tijdens Palmpasen. Een
aantal woensdagen had ze geoefend. Thuis hoorden we de liedjes al
veelvuldig. Door de geweldige inzet van Daisy en prachtige muzikale
invulling werd het voor mij de mooiste Palmpasen viering die ik ooit had
meegemaakt. Wat was mijn dochter trots. Wat waren wij trots.”

Eerste Communie en Vormsel
Op zondag 16 mei om 10.30 uur is in de kerk van Millingen de
eucharistieviering waarin drie kinderen voor het eerst de heilige Communie
zullen ontvangen. Op Pinkstermaandag 24 mei om 10.30 uur zullen zes
tieners uit handen van hulpbisschop Rob Mutsaerts het heilig Vormsel
ontvangen.
Eerste Communie 2022
De Eerste Communie in mei 2022 is bedoeld voor kinderen die dan in
groep 4 en 5 zitten. Ouders kunnen hun kind nu al aanmelden voor de
voorbereiding die in september 2021 begint: Daisy Janssen, Wethouder
Koenenstraat 9, Millingen, jeroendaisy@xmsweb.nl
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Kleurplaat
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Een andere Maria
Toen de schrijver Godfried Bomans op het Italiaanse eiland Syracuse zag
wat er allemaal rond het wonderdoende beeldje van de Wenende
Madonna gebeurde, of liever wat er níet gebeurde, schreef hij deze
hartenkreet:

Zij schreit, omdat er hier te veel van wonderen verwacht wordt en te weinig
van daadwerkelijk medelijden en praktische zorg. Zij schreit om de
duizenden mismaakten en gebrekkigen op de Piazza Euripide, die er niet
hadden hoeven te zijn als er wat meer hygiëne en gezond verstand zouden
heersen. Zij schreit om een tekort aan rapporten over toestanden, zo erg
dat zelfs de stenen wenen. (Uit Wandelingen door Rome)
Maria is een moeder. En een die van wanten weet. Het
pijnlijkst moet ze dat ervaren hebben toen haar zoon, die de
mensen alleen maar goed had gedaan, vóór haar ogen aan
een schandpaal hing te sterven.
Zoals een moeder blij is als haar kinderen het goed maken,
en bezorgd en verdrietig is als het niet goed met ze gaat, zo
leeft ook Maria met ons mee. In goede en kwade dagen.
Maar als goede moeder wil ze niet dat we aan haar rokken
blijven hangen. Ze wil volwassen gelovigen. Ze wil niets
liever dan dat wij hetzelfde doen als zij: meeleven met wie
dat nodig heeft, de handen uit de mouwen steken als er
nood is. Maria wil actie, sterker nog: ze wil de wereld op zijn
kop. Omdat God dat wil. Als de engel haar heeft gevraagd of ze moeder
van Jezus wil worden en ze ja heeft gezegd, zingt ze vol dankbaarheid en
blijdschap: ‘’De groten haalt hij van hun troon, de kleinen krijgen een mooie
plek. Wie honger hebben, krijgen volop te eten, rijken worden met lege
handen weggestuurd.’’
We kunnen met van alles bij Maria terecht, maar de beste manier om haar te
vereren is de mouwen opstropen, met alle moeite pijn die daar soms bij
hoort. Als een andere Maria. Moeder van barmhartigheid, troost van de
bedroefden.
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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, 06-46193591 /
0481-431218, rudo.franken@gmail.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: Pastoraatsgroep, Mariëtte ten Westeneind
Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom,
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Volgende uitgave: juli 2021
Kopij en reacties parochieblad: vóór eind juni 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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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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