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Parochiefeest 15 augustus in Ooij 

Vorig jaar was het al de bedoeling dat het parochiefeest van Maria ten 

hemelopneming in Ooij zou worden gevierd. Vanwege corona hebben we 

een heel bescheiden feest gevierd in Millingen, met eerst de 

eucharistieviering en na de koffie het samen in de kerk bekijken van een film 

met interviews van vrijwilligers uit onze vijf dorpen over hun droom voor de 

parochie en hun eigen dorp. 

We houden we het parochiefeest graag in Ooij. Het 

zou leuk zijn om vanuit de vier andere dorpen per 

fiets of zelfs te voet en natuurlijk ook met de auto 

naar Ooij te gaan. Met elkaar kunnen we er iets 

moois van maken en een onvergetelijke dag 

beleven. 

10.30 uur eucharistieviering in kerk van Ooij met 

samenzang en koorzang van koorleden uit de vijf 

dorpen onder leiding van Lianne van der Burgt.  

Voor de kinderen is er een kindernevendienst 

tijdens het eerste gedeelte. 

Na de communie is er een getuigenis van een bekeerling.  

11.45-13.00 uur De Sprong is open voor eten en drinken met elkaar 

13.15 uur gezamenlijke afsluiting in de kerk: de heilige Hostie zal in de 

monstrans ter aanbidding op het altaar worden geplaatst. Zang, gebed en 

stilte 

13.30 uur eenieder kan weer huiswaarts gaan 

Aanmelding voor eucharistieviering en vervolg - uiterlijk tot en met 12 

augustus - graag via contactpersoon van dorp: 

Millingen: 06-40589700; Ooij: 024-6632271; Kekerdom: 0481-432167 

Leuth: 06-53182610; Beek: 06-50848704 

Deze eucharistieviering in Ooij is dankzij BD1 rechtstreeks te volgen via de 

livestream van de kerk van Millingen. 
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Pastorale gedachte 

 

Broeders en zusters van elkaar 

Even was de lockdown opgeheven en leek de zomer zonder zorgen, tot 

ineens die dodelijke aanslag op Peter R. de Vries én tot ineens corona weer 

de kop opstak én zelfs ineens een zondvloed delen in Zuid-Nederland, 

België, Duitsland en Oostenrijk teisterde, met enorme gevolgen. Ineens ziet 

je vakantie er misschien heel anders uit: gewoon thuis of niet zo ver weg. 

Ook daar kan het ‘vrij zijn van de gewone drukte’ iets met je doen, heb je 

wellicht meer dan anders tijd voor ontmoeting en vriendschap. 

 

Onze paus Franciscus schreef hier een brief over: ‘Fratelli tutti’. Wereldwijd 

zijn we één grote mensenfamilie. Liefhebben is een kunst. Liefhebben is pas 

liefhebben, op het moment dat het iets van ons vraagt, misschien zelfs pijn 

begint te doen, als we dan echt bereid zijn om te delen, als broeders van 

elkaar en als kinderen van God. 

 

De bereidheid om te delen was het ideaal van vele religieuzen (broeders en 

zusters) die zich inzetten – in menige plaats - voor minder bedeelden of 

mensen die zorg nodig hadden. Zo in Millingen, o.a. door het Gasthuis. 

Roeping tot naastenliefde gaat verder tot op de dag van vandaag. Eén 

familie toch?! 

 

Ook in de kerk ligt er een behoorlijke uitdaging om te worden wat we zijn, 

nl familie van elkaar. Op zondag 15 augustus dagen we eenieder 

uitdrukkelijk uit om over z’n (dorps)grens heen te gaan en ‘onze familie’ op 

te zoeken in geloof en in aandacht. Voordat we gastvrij en aantrekkelijk 

kunnen zijn, moeten we elkaar minstens een beetje leren kennen. Op die 

dag is het te doen in Ooij. U komt toch ook? 

 

We weten niet hoe het na de vakantie verder zal gaan. Maar als de vakantie 

ons een ander heeft laten ervaren als ‘broeder‘ en/of ons heeft bevestigd in 

het kindschap van God, kunnen we hoe dan ook nog beter aan de slag. 

 

Rudo Franken, pastoor 
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Liturgische agenda 

 

Eucharistievieringen 

 

 

Aanbidding en rozenkransgebed  

Donderdag 9.30-18.00  Millingen Aanbidding 

Zaterdag 9.30-9.55  Millingen 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 kunnen wij 

inmiddels gelukkig meer mensen toelaten met de 1,5 m regel (op onze 

website ziet u de laatste update). Vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn 

steeds online te volgen https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live   

 

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. 

Zaterdag 19.00 uur Ooij  

Zaterdag  17.00 uur Beek – kleine Bartholomeus 3e za vd maand 

Zondag 10.30 uur Millingen  

Zondag 9.00 uur Kekerdom 1e zo vd maand 

Dinsdag 19.00 uur Leuth - Mariakapel  

Woensdag 9.00 uur Beek- kleine Bartholomeus  

Donderdag 9.00 uur Millingen  

Vrijdag 9.00 uur Millingen  

Zaterdag 9.00 uur Millingen  

https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
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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. 

 

Litugische agenda 

Zondag 15 augustus 10.30 uur eucharistieviering in Ooij b.g.v. 

Parochiefeest (in Millingen is op deze dag dus geen eucharistieviering!) – 

deze eucharistieviering in Ooij is dankzij BD1 rechtstreeks te volgen via de 

livestream van de kerk van Millingen. 

Op 14 augustus 19.00 uur is er geen eucharistieviering in de parochie, noch 

in Ooij, noch in Millingen. 

Eerste Communie zondag 8 mei 2022 

Vormsel tweede Pinksterdag 6 juni 2022 
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Pastoraat 

Rondleiding kerk Millingen 

Vanaf dinsdag 13 juli tot en met 24 augustus is de kerk van Millingen elke 

dinsdag open van 10.00-12.00 en van 14.00 -16.00 uur. Cas Blom is 

aanwezig en kan desgewenst zelfs een rondleiding verzorgen. U kunt ook 

zelf gewoon eens rondkijken, eventueel aan de hand van een folder. 

Uiteraard bent u welkom voor een gebed en het opsteken van een kaars. 

Een rondleiding kan ook al van tevoren bij Cas worden aangevraagd via 06-

31952674.  

Namenklok Beek 

Eind juni is de Willibrordusklok (met de 42 namen van Beekse 

oorlogsslachtoffers) uit de toren gehaald van de grote Bartholomaeus. De 

klok wordt gerestaureerd door klokkengieterij Eijsbouts en krijgt dan een 

plaats op de begraafplaats aan De Geest, waar een klokkenstoel wordt 

gebouwd om de klok te kunnen luiden bij begrafenissen en 

Dodenherdenking. 

Dagbedevaart naar Banneux 

Op zondag 17 oktober 2021 wordt bij voldoende deelname een bedevaart 

georganiseerd naar Banneux. Kosten 

reis incl koffie en diner in Banneux 

zijn 60 euro p.p. Voorlopige 

planning: vertrek Ooij 6.30 uur, 

Rozenhof Nijmegen: 6.50 uur, 

Marktplein Groesbeek: 7.00 uur, 

Kerkplein Malden: 7.15 uur, aankomst 

Banneux koffiedrinken, 

Eucharistieviering: 11.30 uur, Diner 

aansluitend, Ziekenzegening. 

Aanmelden kan via Andre (Kringloop Groesbeek): 06-11199935. 

Betaling graag via overschrijving NL83RABO0336685173 tnv A Brouwer ovv 

bedevaart, naam, adres en telefoonnr. 

Bij voldoende deelname vanuit onze parochie gaat ook pastoor Rudo 

Franken mee. 
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Cursus voor lectoren en belangstellenden 

Je kunt groeien in je vakmanschap als je jezelf -of een ander- zo af en toe 

een spiegel voorhoudt. Wat er gaat er goed, wat valt er te verbeteren?  

In onze parochie is het lang geleden dat er een toerusting was voor mensen 

die in de kerk de lezingen verrichten en de voorbeden uitspreken.  

Daarom is het waardevol dat er op maandag 6, 13 en 20 september een 

cursus voor lectoren gegeven 

gaat worden. Ze is bedoeld voor 

alle lectoren in onze parochie en 

andere belangstellenden. De 

leiding heeft Hein Vrijdag. Hij 

was jarenlang presentator voor 

radio -en TV bij de KRO, was 

programmamaker van liturgische 

programma’s en werkte tot zijn 

pensioen bij het Centrum voor 

Parochiespiritualiteit in Nijmegen. Voor uitgeverij Heeswijk schreef hij het 

boekje Handreiking voor wie spreken, bidden en lezen in de liturgie.  

Aan de avonden (20.00-22.00 u) zijn geen kosten verbonden. Wilt u aan de 

cursus meedoen, als lector of belangstellende, meldt u dan aan. Afhankelijk 

van de aanmeldingen zal gekeken worden waar de cursus wordt 

aangeboden: in de kerk van Ooij, Kekerdom of Millingen. Mogelijk wordt 

de cursus op een tweede plaats gegeven en komt er een tweede reeks 

data. Mocht u de maandag niet uitkomen, dan kunt u desgewenst uw 

andere mogelijkheden aangeven, voor het geval er zo’n tweede reeks komt.  

Aanmelding bij Hein Vrijdag: heinvrijdag42@gmail.com  

Duurzame parochie 

Extra groene begraafplaatsen, zonnepanelen of insectenvoorzieningen in 

de parochietuin: uit een eerste inventarisatie van onderzoekers van de 

Radboud Universiteit blijkt dat een belangrijk deel van de Nederlandse 

katholieke parochies duurzame initiatieven ontplooit. ‘Ruim een derde van 

de parochies besteedt aandacht aan het thema duurzaamheid in het 

beleidsplan,’ zegt onderzoekster Elisabeth Hense. Ze gebruiken 

mailto:heinvrijdag42@gmail.com
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biologische, fair trade producten, hebben aandacht voor het verwijderen 

van plastic, gebruiken het regenwater, hebben een ’groene’ bank.  

Ook in onze parochie Maria Tenhemelopneming wordt aandacht gegeven 

aan duurzaamheid, al is dat bij velen van ons misschien nog niet zo bekend. 

Vóór de verkoop is de pastorie van Beek voorzien van voorzetramen en een 

duurzamer verwarmingssysteem.  

Bij de inrichting van de nieuwe vergaderruimte in de kerk van Ooij zijn 

voorzetramen geplaatst en wordt de ruimte én de sacristie verwarmd door 

elektriciteit. Dat betekent een enorme energiebesparing in vergelijking met 

de voormalige pastorie. Ook is op het Ooijse kerkhof een voorziening 

getroffen om het groen van het andere afval te scheiden.  

In Kekerdom is een deel van de 

grond die de parochie in bezit 

heeft, verhuurd voor 

landschapsontwikkeling en 

natuurondersteuning. Er zijn 

heggen geplaatst waar insecten, 

vogels en andere dieren hun 

Heimat kunnen vinden. Ook op het 

Kekerdomse kerkhof wordt het 

afval gescheiden.  

In de kerk van Millingen is de verwarming van dagkapel, sacristie en 

ontmoetingsruimte sinds enige tijd gescheiden, zodat de kachel niet meer 

tegelijk alle ruimtes verwarmt en er veel energie nodeloos verbruikt wordt. 

Bij de opknapbeurt van de pastorie heeft het huis ramen met dubbel glas 

gekregen. Het afgelopen jaar heeft dat 900 euro winst opgeleverd. In de 

afgelopen maand juli zijn er op het dak van de pastorie zonnepanelen 

geplaatst.   

Als de corona-maatregelen eenmaal voorbij zijn, zal er fair trade koffie 

geschonken worden waardoor koffieboeren een eerlijke prijs krijgen. Het 

ligt in de bedoeling voor ‘papierwerk’ zoals het parochieblad en blaadjes 

voor de liturgie chloorvrij papier te gaan gebruiken.  



- 9 - 
 

En… met opzet maakt onze pastoor zo weinig mogelijk gebruik van de auto 

maar gaat zoveel mogelijk met de fiets. Zijn we een duurzame parochie? We 

willen het zijn en kunnen het in ieder geval nog meer worden. Hebt u 

ideeën? Ze zijn van harte welkom.   

Vele handen maken licht werk, ook in de kerk! 

De volgende data voor het schoonmaken van de kerk in Millingen zijn 

vastgelegd: 25 september, 20 november, 9 april, 2 juli. Aanmelden is niet 

noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com 

Pastoraatsgroep 

De afgelopen tijd heeft de pastoraatsgroep 

geprobeerd om te werken aan een actieve 

gemeenschap. Er is tijd gestoken in het 

parochieblad, de website, ontmoetingen met 

vrijwilligers, begeleiden van nieuwe actieve leden 

in de gemeenschap en het opstarten van nieuwe 

cursussen. Zo proberen we te werken aan een 

gemeenschap waar het bruist, waar we naar elkaar omkijken, elkaar kennen 

en er plek is voor iedereen en we samen hoopvol op weg gaan naar de 

toekomst. Er zijn ideeën voor een kindernevendienst, het verduurzamen van 

onze parochie, er zullen weer nieuwe cursussen worden opgestart; de 

Lectio Divina (een verdiepende voorbereiding op de zondagsmis) zal door 

de coronaversoepelingen voor weer meer nieuwkomers opengesteld 

kunnen worden. Zo kunnen we ons geloof samen delen. Als gemeenschap. 

Daarbij is hulp natuurlijk meer dan welkom.  

Graag willen we samen met u werken aan een gastvrije en betekenisvolle 

kerk. Er zijn genoeg plannen en ideeën waarbij wij uw hulp goed kunnen 

gebruiken. Toch horen we juist graag van u wat u leuk vindt om te doen, 

waar u goed in bent of waar u enthousiast van wordt. Bent u handig, heeft u 

groene vingers, vindt u het leuk om te schrijven, of heeft u een ander goed 

idee? Stuur dan een e-mail aan rudo.franken@gmail.com  zodat wij contact 

met u kunnen opnemen om te spreken over de mogelijkheden en uw 

beschikbare tijd. We rekenen/hopen op ieders bijdrage zodat we samen 

een gastvrije en betekenisvolle gemeenschap kunnen vormen. 

 
 

mailto:liannevanderburgt@gmail.com
mailto:rudo.franken@gmail.com
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Wereldkerk 

 

Bezinningsmateriaal voor de Periode van de Schepping: 1 september 

tot en met 4 oktober  

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de 

Schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht 

gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In samenwerking met het 

Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werkgroep Nederland ook dit jaar 

weer materiaal hiervoor uit. Zie hiervoor www.laudato-si.nl 

Paus Franciscus 

Paus Franciscus riep enkele jaren 

geleden 1 september uit tot 

Wereldgebedsdag voor de 

Schepping. Met deze dag sluit 

de katholieke kerk aan bij de 

‘Dag van gebed voor het milieu’ 

uit de orthodoxe kerk, die ook 

op 1 september wordt gevierd 

en bij de periode van de 

schepping (1 september tot en 

met 4 oktober) waartoe de 

Wereldraad van Kerken al in 

1997 opriep. 

Plant een boom! 

Opnieuw doen de Laudato si’ werkgroep en Ecokerk een oproep aan 

iedereen om in deze periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- 

of fruitboom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te 

delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt.  Ook dat 

is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze 

inspanningen 

 

 

  

http://www.laudato-si.nl/
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Familie en gezin 
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Naastenliefde in Millingen aan de Rijn 

 

Een beeld van de heilige Julie Postel dat in het Gasthuis stond, heeft een 

plek in de RK kerk gekregen. Een beeld van St.-Jan de Deo dat in de 

voorgevel van het Gasthuis stond boven de voordeur, staat sinds 9 juni 

2021 naast de Mariakapel in de pastorietuin aan de Schoolstraat, dicht bij 

het Gasthuis, als om over het Gasthuis te blijven waken. Beide beelden 

konden zo behouden blijven.  

In de zieke die door St.-Jan in zijn armen wordt gedragen, zou je het gezicht 

van Jezus Christus kunnen herkennen.  

Van Hem zijn de woorden bekend: 

Wat je aan de minsten van mijn 

broeders en zusters hebt gedaan, 

heb je aan Mij gedaan (Matteüs 25, 

40). 

In Millingen aan de Rijn hebben de 

heilige Johannes de Deo en de 

heilige Julie Postel vanuit de 

geschiedenis een grote betekenis in 

de zorg voor zieken en armen.  

Vanuit hun spiritualiteit is er een 

Gasthuis gekomen dat nog altijd 

dienstdoet als zorgcentrum.  

Gasthuis St. Jan de Deo 

Op 15 november 1904 begonnen de 

zusters van Julie Postel met een 

gasthuis en ziekenhuis in Millingen 

aan de Rijn, Gasthuis St. Jan de Deo aan het St. Antoniusplein. In 1962 werd 

begonnen met wijkverpleging en met de kleuterschool en het Lager 

Onderwijs. In 2006 nam de communiteit afscheid van Millingen. Wereldwijd 

zijn de zusters van Julie Postel nog steeds actief.  
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Julie Postel, geraakt door God, bewogen om mensen 

Julie Postel werd geboren op 28 november 1756 in het vissersdorp Barfleur 

in Normandië (Frankrijk).  

In 1807 stichtte zij in Cherbourg de Congregatie van de Arme Dochters van 

Barmhartigheid. Na een leven van grote inzet voor armen en gebrekkigen 

stierf Julie Postel in 1846 op 90-jarige leeftijd, een vrouw ‘geraakt door 

God, bewogen om mensen’. In 1908 was haar zaligverklaring, in 1925 haar 

heiligverklaring. 16 juli is haar gedenkdag. 

St.-Jan de Deo, Jan van God 

Juan Ciudad, geboren op 8 maart 1495 in Portugal, verdween uit zijn 

ouderlijk huis toen hij acht jaar oud was, hoe is niet duidelijk. Als dakloze 

wees werd hij uiteindelijk opgevangen 

door een boer waar hij schaapsherder kon 

zijn.  Hij werd soldaat, toen de boer wilde 

dat hij zijn dochter zou trouwen. Daarna 

trok hij naar Marokko om daar het lot van 

christenslaven te verzachten, en dreef een 

religieus boekhandeltje in Gibraltar. 

Door een preek en bezoek van Johannes 

van Avila werd hij zo geraakt, dat hij 

besloot zich uit liefde tot God te gaan 

bezighouden met de zorg voor armen en 

(geestes)zieken. Met de hulp van inwoners 

van de stad Granada stichtte hij daar een 

hospitaal, dat een toevluchtsoord werd 

voor velen.  Stilaan kreeg hij de naam: Jan 

van God. Uit zijn medehelpers groeide de 

congregatie van de Barmhartige Broeders. 

Johannes de Deo (1495-1550) werd in 1690 heilig verklaard. 8 maart, de 

dag waarop hij is geboren en gestorven, is tevens zijn kerkelijke feestdag.  
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Achtergrond 

 

Uitstapje naar een concurrent van “onze” Antonius 

Antonius van Padua is niet de énige heilige van die naam die iets met onze 

parochie te maken heeft. Ook Antonius Abt of “Antonius met het varken” 

werd vroeger in de polder 

vereerd, met name door het 

(grote!) deel van de bevolking dat 

de genoemde dieren onder zijn 

“hoede” had. Toen ergens rond 

1400 de pest weer eens woedde 

onder mens en dier, verrezen er 

overal, niet al te ver van de 

parochiekernen, kapelletjes, 

gewijd aan deze erkende 

schutspatroon tegen die vreselijke 

plaag. Misschien werd ook tóen al 

wel de kerk, die immers nogal 

groot was, gemeden als oord van 

besmetting. Misschien ook heeft 

men de slachtoffers van de 

epidemie liever buiten de 

dorpskern –  en dan naar alle 

waarschijnlijkheid juist in de buurt 

van die pas gestichte kapelletjes – 

begraven.    

 

Oude bronnen, die er helaas erg 

weinig zijn, vertellen over zo’n 

Antoniuskapel in het Zeeland. De plek waar ze vermoedelijk lag kunnen we 

aanwijzen, maar er is verder niet veel over bekend. Het beheer is van de 

Heren van het Zeeland op de een of andere manier overgegaan op de 

parochiekerk. Het gebouwtje werd een “vicarie”, wat inhoudt dat er af en 

toe een geestelijke kwam om er de mis op te dragen (later gebeurde dat in 

de kerk). Priesters waren er toen namelijk veel, en die moesten ook eten! 

Het vereiste geld kwam uit de opbrengst van een stuk land dat in het 

Zeeland lag en nu in Leuth. Zo ging dat toen... 

Niet alleen boeren, maar ook slagers 

hebben iets met o.a. varkens…. 
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Aan deze wijd verbreide boerenverering voor Antonius Abt heeft een plaats 

als Sint Anthonis (N.-Br.) zijn naam te danken. In sommige dorpen was er 

ook een gilde bij betrokken, dat hier en daar nú nog (als er geen corona 

roet in de pot  had gestrooid) op 17 januari – Antonius’ feestdag – in 

processie zou zijn rondgegaan met een heuse, bloederige varkenskop op 

een draagbaar…. Wie weet is er in Millingen ook wel ooit zo’n 

(Antonius)gilde geweest, maar dat is één van die “verloren zaken”, waar 

onze éigen Antonius ons maar eens naar moet helpen zoeken… Want die 

heeft de faam dat hij dat uitstekend doet (daarover echter een andere keer).   

 

Pater Willem Spann        

 

Het gezicht van God (Das Göttliche Gesicht, 

2006 Pattloch) 

Een avontuurlijke zoektocht naar het ware 

gelaat van Jezus 

Auteur: Paul Badde; uitgeverij Lannoo nv Tielt 

2007 

ISBN 978 90 209 6989 4 – NUR 680 

Het Heilige gelaat van Manoppello is een 

afbeelding van een gezicht waarvan wordt 

geloofd dat het gaat om het gelaat van Jezus 

Christus. De afbeelding wordt bewaard in een 

basiliek bij het Italiaanse dorpje Manoppello. 

De afbeelding, 17,5 cm breed en 24 cm hoog, 

toont het gezicht van een bebaarde man met 

lang haar, een gebroken neus en geopende 

ogen en mond. Op het gezicht zijn roodkleurige vlekken zichtbaar. Als 

foto’s van dit gezicht en van de lijkwade van Turijn over elkaar worden 

gelegd, komen de contouren en de locatie van de wonden sterk overeen. 

Het doek is gemaakt van byssus (mosselzijde). Dit is een ragfijn weefsel 

gemaakt van de ankerdraad van mosselen en is zo dun dat de afbeelding 

zowel aan de voor- als achterzijde bekeken kan worden. Schilderen op 

mosselzijde is technisch onmogelijk. 
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Dit doek lijkt de sluier te zijn die in het graf op Jezus’ gezicht gelegen heeft. 

Op de sluier bleef een niet door mensenhand gemaakte beeltenis 

(Veronica=ware icoon) achter, zoals ook op de lijkwade om zijn lichaam. 

Dit doek moet niet verward 

worden met de doek waarmee 

Veronica bloed en zweet van 

Jezus’ gezicht zou hebben 

afgewist en waarna een afdruk 

van Jezus’ gezicht op de doek 

zou zijn achtergebleven. 

Over het Gelaat op de sluier 

schrijft de auteur: ‘[het Gelaat] 

ademt uit, zucht naar ons – naar 

elke toeschouwer afzonderlijk’. 

‘Tien mensen voor de sluier 

zien allemaal iets anders, door 

de verschillende invalshoeken’. 

‘Dit gezicht verlangt naar 

iconen, het verlangt naar 

vertalingen’. 

Met het aannemen van dit 

Gelaat ‘kan in de kerk de 

ultieme maat van de mensheid 

terugkeren’. ‘God is mens geworden en geen theologisch systeem’. ‘Voor 

deze blik smelt elke vijandschap om in erbarmen…de hereniging van het 

christendom wordt veel makkelijker’.  

Jezus wilde ons dit beeld schenken. Een beeld zegt meer dan duizend 

woorden. ‘Als er een relikwie van de opstanding bestaat, dan is het dit’. ‘Een 

ontwapend gezicht kan de ander ontwapenen’. ‘De ware Veronica, de ware 

sluier is de eucharistische Hostie, en het ware gezicht vind je alleen maar in 

het gezicht van je naaste’.  

Misschien is de zoektocht van de Duitse journalist Paul Badde naar het ware 

gelaat van Jezus ook wel de zoektocht van ieder mens. Dit ware gelaat vindt 
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de auteur in Manoppello nabij het Italiaanse Pescara. De auteur schrijft: ‘Een 

levend gezicht kijkt naar mij’.  

Achtergrond 

Op 1 september 2006 ging paus Benedictus XVI op pelgrimage naar het 

ware gelaat van God in Manoppello en ontmoette er Paul Badde en zuster 

Blandina. Bij dit bezoek verhief hij de kerk tot basiliek. Hij sprak:  

Laten wij in het Gelaat van de Heer de kracht van de liefde en de vrede 

putten, een kracht die ons ook de weg van ons leven wijst. Indien wij 

volharden in het zoeken van het gelaat van Christus, dan zal Hij aan het 

einde van onze aardse pelgrimstocht onze eeuwige vreugde zijn...  

Zijn pontificaat stond in het teken van het menselijke gezicht van God. 

Met de brief Misericordiae Vultus (gezicht van de barmhartigheid) van 11 

april 2015 riep paus Franciscus het barmhartigheidsjaar uit (2015-2016). Op 

16-17 januari 2016 was de plechtige terugkeer van het Gelaat (kopie) vanuit 

Manoppello naar Rome. Het feest van Jezus’ heilig Aanschijn wordt daar nu 

jaarlijks gevierd op de 2e zondag door het jaar. 

U bent het, Heer. 

Mijn Heer en mijn God. 

U kijkt mij niet alleen in het gezicht, maar in het hart. 
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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! 

 

 

Het hart van Maria is als een 

parel van onvergelijkbare 

pracht, gevormd en gepolijst 

door de geduldige ontvangst 

van Gods wil door middel van 

de mysteriën van Jezus die in 

gebed worden overwogen. 
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Wel & Wee 

 

 

 

 

 

 

Gedoopt 

Beek: Floris van Dinther op 26 juni 2021 

 

Op zondag 16 mei hebben voor het eerst de Heilige Communie 

ontvangen 

 

Simon van Mens, Emily Vedder en Alicia Perez Gonzalez 
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Op 2e Pinksterdag 24 mei en zondag 20 juni hebben het heilig 
Vormsel ontvangen: 
Daniek Groothuizen, Alicia Hagenbeek, Mirna Houkes, Kees van Winden 
(24/5) en Noortje Boerwinkel en Isa Janssen Duyghuysen (20/6) 
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Overleden 

Carl van de Loo, 89 jaar, Beek. Tijdens de uitvaart op zaterdag 1 mei in de 

kerk van Berg en Dal hebben wij afscheid van hem genomen, waarna 

begrafenis op het kerkhof van de Grote Bartholomaeus in Beek. 

 

Annika van Winden, 17 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaart op zaterdag 8 mei 

in de kerk van Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, waarna 

begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf. 

 

Riek Hoogenkamp-Gesthuizen, 86 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaart op 

vrijdag 14 mei in de kerk van Millingen hebben wij afscheid van haar 

genomen, waarna begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf. 

 

Trees Driessen-van Ophuisen, 91 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaart op 

zaterdag 15 mei in de kerk van Millingen hebben wij afscheid van haar 

genomen, waarna begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf. 

 

Rene van den Eijnden, 61 jaar, Millingen. Tijdens een crematiedienst op 

maandag 17 mei in Nijmegen-Staddijk hebben wij afscheid van hem 

genomen. 

 

Tiny Langenberg-Selten, 83 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaart op zaterdag 

29 mei in de kerk van Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, 

waarna begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf. 

 

Lies Pouwelsen–Rutten, 91 jaar, Ooij-Persingen Tijdens de uitvaart op 

dinsdag 22 juni in de kerk van Ooij hebben wij afscheid van haar genomen, 

waarna begrafenis op het kerkhof naast de kerk. 

 

Riet Kroes–Meeuwsen, 86 jaar, Ooij-Persingen. Tijdens de uitvaart op 

donderdag 24 juni in de kerk van Ooij hebben wij afscheid van haar 

genomen, waarna begrafenis op het kerkhof naast de kerk. 

 

Jan van Haaren, 58 jaar, Millingen/Kekerdom. Tijdens de uitvaart op 

maandag 5 juli in de kerk van Millingen hebben wij afscheid van hem 

genomen, waarna crematie in Nijmegen-Staddijk.  
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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: september 2021  

Kopij en reacties parochieblad: vóór medio september 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  


