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Bij de voorkant 

Kunst kan ons helpen dieper door te dringen in het 

grote wonder van kerst. Ter illustratie hiervan een 

kersticoon op de voorkant. Jezus, Maria en Jozef 

zijn op deze icoon niet in een knusse stal, maar in 

een gapend gitzwart gat in een kale 

onherbergzame berg, die onze op verlossing 

wachtende wereld verbeeldt. De kribbe is als een 

doodskist en Jezus ligt in de armen van Maria als 

een mummie omwikkeld in doeken, waarmee 

gezinspeeld wordt op de reden van zijn 

menswording.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbellezing van de dag: parochienet.nl 
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Pastorale gedachte 

 
 

De weg naar binnen 

In 27 jaar gevangenschap groeide Nelson Mandela naar zó’n innerlijke 

vrijheid dat hij zich kon verzoenen met zijn vijand. Hij werd zelfs president 

van Zuid-Afrika en ontmantelde het apartheidssysteem. Hij ging de weg 

naar binnen, vergaf van harte en kon daarna de weg naar buiten gaan. 

Onze wereld en samenleving lijken meer en meer vast te lopen in chaos en 

verwarring, ook ons goede Nederland. Klimaatrampen houden ons in de 

greep; naast de nog steeds niet opgeloste toeslagenschade en aardbeving-

schade is er woningnood, en kan aan vluchtelingen geen recht worden 

gedaan omdat tijd en ruimte ontbreken. Corona en vaccinatie verdelen zelfs 

gelovigen. Problemen overspoelen ons. Wat moet je dan? 

Advent is een tijd om de weg naar binnen te gaan. Misschien gaat dat beter, 

als we in zekere zin worden opgesloten, als we worden stilgezet door ziekte 

of door een lockdown. De weg naar binnen kan een verademing zijn. Even 

los van problemen, los van drukte, los van holle woorden. Leeg worden van 

onszelf, tot rust en bezinning komen en tot nieuw leven.  

Wat is het goed als we kunnen openstaan voor de stem die diep in ons 

binnenste zegt: ‘Ik ben er voor jou, je kunt altijd op Mij rekenen’.  

En vervolgens proberen om menselijk om te gaan met menselijk gezien 

onmogelijke situaties. 

Juist als problemen ons overspoelen, zouden wij vooral de weg naar binnen 

moeten gaan. Daarbij wil het Woord van God ons helpen.  

Voor elke dag in de Advent reikt de kerk ons woorden aan.  

Proberen kan geen kwaad.  

Het kan aanstekelijk werken, het kan een nieuw begin in ons bewerken. 

Elk jaar opnieuw is er de Advent. En wordt het Kerstmis.  

Het licht komt in de duisternis.  

Wat goed als dit licht ook in ons komt.  

Ons allen wens ik een vredevolle Kerst  

evenals een goede voorbereiding, 

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 

De bisschoppen geven aan dat het niet past bij het karakter van de kerk om 

onderscheid te maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden en 

dus is geen coronatoegangsbewijs nodig. Wel vragen zij om in de kerk 1,5 

m afstand te houden en een mondkapje te dragen, en thuis te blijven bij 

klachten. De communie kan behalve met het pincet ook met de (vooraf 

gereinigde) hand worden uitgereikt. Het hoestscherm blijft gehandhaafd. 

U hoeft niet meer vooraf te reserveren om deel te nemen aan een viering. 

Vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn steeds online te volgen 

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

 

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  
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Taizé Vespers 

Ter gelegenheid van de Advent zal er 

op zaterdag 11 december in de kerk 

van Millingen om 20:30 uur een Taizé 

Vespers zijn. Iedereen is van harte 

welkom.  

 

Vieringen met Kerst 

Vr 24 dec 14.00 uur: Mis – Leuth / Vriendenkring 

  *17.00 uur: Gezinsmis – Millingen 

  *19.00 uur: Mis – Ooij 

  *19.00 uur: Gebedsviering – Beek 

  *21.00 uur: Mis – Kekerdom 

  *23.00 uur: Mis – Millingen 

Za 25 dec 10.30 uur: Mis – Millingen 

Zo 26 dec 10.30 uur: Mis – Ooij  

 

*Corona-alternatief`: 

Als er zoals vorig jaar alleen kerstnachtvieringen gehouden mogen worden 

met enkele mensen die nodig zijn om een online-viering te houden, is er 

voor de hele parochie om 19.00 uur online de gezinsmis en om 22.00 

uur online de nachtmis, beiden gestreamd vanuit Millingen. 

 

Openingstijden voor bezoek aan kerststal op 1e en 2e kerstdag 

Beek kapel kerkhof: gehele dag 

Leuth Mariakapel: 9.00-17.00 u. 

Millingen kerk: 12.00-14.00 u.  

Ooij kerk: 26/12: 11.30-14.00 u. 

Kekerdom kerk: 26/12: 14.00-15.00 u. 

 

Vieringen Oudjaar – Nieuwjaar 

Vr 31 dec 17.00 uur: Mis – Ooij 

  19.00 uur: Mis – Millingen 

Za 1 jan 10.30 uur: Mis - Millingen 

 

Zondag 9 januari Doop van de Heer – Doopkruisjes 
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Bestuur 

 

De financiën van de parochie sinds de fusie 
In bijgaand overzicht ziet u de ontwikkelingen van de financiën van onze 
parochie door de jaren heen vanaf 2013. Op 1 januari 2014 zijn de vijf 
parochies gefuseerd tot de parochie Maria ten Hemelopneming. 
Het jaar 2013 is het laatste jaar voor de fusie en die jaarcijfers zijn de 
optelling van de vijf afzonderlijke parochies. Het blijkt dat we met de vijf 
parochies samen een verlies in de boeken schreven van bijna € 232.000,-- 
en dat op een begroting van iets meer dan € 550.000,--. In de jaren voor de 
fusie zagen we deze ontwikkeling al aankomen. 

De kosten van de gebouwen drukten veel te zwaar op de begroting en was 
op termijn niet meer op te brengen. In de fusie is besloten om een aantal 
gebouwen af te stoten om zo van de torenhoge lasten af te komen. 
Gebouwen verkopen werkt twee kanten op, als je enerzijds besluit om de 
opbrengsten van de verkoop te beleggen en dat geld niet uit te geven. Aan 
de andere kant raak je kosten kwijt van onderhoud (reserveringen), gas, 
verzekeringen en belastingen. Om een gebouw in de toekomst te kunnen 
onderhouden moet je sparen. Dat was voor al onze gebouwen in 2014 
ongeveer € 250.000,--. Vanaf het moment dat je besluit om een gebouw te 
verkopen vervalt de verplichting om te sparen voor de toekomst. De andere 
kosten blijven wel doorlopen totdat je daadwerkelijk verkocht hebt. Ook de 
beleggingsopbrengsten komen pas als je het geld van de verkoop hebt 
ontvangen. 

In de tussentijd hebben we gebouwen verhuurd om wat inkomsten te 
genereren. Pas in 2020 lukte het om de gebouwen af te stoten en dan 
begin je het te zien in de boeken. In 2020 zijn echter ook de kosten gevallen 
die met de verkoop samenvallen, maar ook zie je de opbrengsten uit 
beleggingen toenemen. 

Zorgelijker is de ontwikkeling in de bijdragen van de parochianen. Dat is 
voor een deel toe te schrijven aan de verminderde kerkbijdragen. Dat was 
over de hele linie zichtbaar maar met name in de dorpen waar de kerk 
gesloten werd. We zien echter ook weer mensen ‘terugkomen’ nu de 
sluitingen afgerond zijn en we aanwezig blijven in Beek (kleine Bartholo-
meus) en Leuth, waar onder de toren een kapel wordt ingericht, zodat de 
kerk toch kort bij de mensen blijft. 

In 2021 zijn de financiën voor het eerst weer normaal zonder speciale 
kosten of baten en dan zal blijken of we structureel financieel gezond zijn. 
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Bart Lelie, 
penningmeester 
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Pastoraat 

 

Fantasierijk, handig en ondergronds. Wie? 

Menigeen in Ooij weet nog wel dat in september 

1944 de ruimte onder de kerk gebruikt is om 

mensen te laten schuilen. Ooit is gedacht om er 

de jeugd een disco te geven. Aan de hand van 

een aantal foto’s die Henk Baron er heeft gemaakt 

en je op zijn website (henkbaron.nl) vindt onder 

13-10-2021, kun je een indruk krijgen van de 

enorme ruimte. Het zou jammer zijn om niets te 

doen met die ruimte. Het feit dat er maar één 

vluchtweg is, beperkt natuurlijk wel het gebruik ervan. En toch kan er iets 

moois en bruikbaars van gemaakt worden. Mét hergebruik van veel wat er 

nu als rommel ligt. Het lijkt een leuk project te kunnen worden, met veel 

mogelijkheden en kansen.  

Wie zou er tijd voor vrij willen en kunnen maken en is bovendien fantasierijk 

en handig? Iedereen is van harte welkom, wie weet met een accent op de 

jongere generaties. Net even wat anders, als je met plezier en zin hier 

samen iets van kunt maken. 

Heb je interesse, aarzel dan niet voor even een telefoontje of mailtje of 

appje aan pastoor Rudo Franken (06-46193591; rudo.franken@gmail.com). 

 

Sint Franciscuskapelletje in Ooij 

Al wat langer liepen wij met het idee rond om in de mooie Ooijpolder, waar 

we met veel plezier wonen, een kapelletje te bouwen. Een kapelletje, niet 

zozeer als een religieus monument, maar een plek waar iedereen even wat 

rust kan vinden en gevoelens kan schrijven in een schrift. Precies zoals in de 

kapelletjes in Noord-Brabant en Limburg. Na onze pensionering kregen we 

tijd om ons idee meer vorm te geven. We legden ons plan voor aan de 

buurtgenoten, die allen enthousiast reageerden en aan Pastor Rudo 

Franken, die ook zeer enthousiast was. Wij vonden een passende ruimte in 

onze wei achter ons woonhuis aan de Spruitenkamp 2. Met als voorbeeld 

een kapelletje dat aan de weg tussen Beers en Haps staat lieten we een 

bouwtekening maken. Vervolgens werd ons plan ingediend bij de 

gemeente die er recent voorwaardelijke toestemming voor heeft gegeven. 
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Veel bewoners van Ooij lopen vaak met hun hond het rondje: Hezelstraat-

Spruitenkamp-Ooijse Bandijk-Hezelstraat. Wij vonden het daarom 

toepasselijk om het kapelletje te wijden aan Sint Franciscus, de 

patroonheilige van de dieren en planten, des te meer omdat de huidige 

paus de Franciscus naam heeft aangenomen. We willen een bankje voor de 

kapel plaatsen waar men even kan rusten met de hond, kan genieten van 

het mooie uitzicht, met anderen in gesprek kan komen en eventueel een 

boodschap kan achterlaten in het schriftje dat op een tafeltje in de kapel 

komt. 

De komende maanden gaan we op 

zoek naar (bouw)stenen en 

Ooijenaren die hun steentje willen 

bijdragen aan de bouw van het 

kapelletje: metselen, timmeren, 

elektriciteit/waterleiding aanleggen. 

Iedere hulp is welkom, wij zorgen voor het bekende natje en droogje. 

We hopen dat we volgend jaar op Werelddierendag 4 oktober de kapel 

door Pastoor Rudo Franken kunnen laten inwijden waarbij alle Ooijenaren 

met hun huisdieren welkom zijn. 

Diegenen die een steentje bij willen dragen kunnen dat kenbaar maken via: 

F.vandenHooge@gmail.com   

Inge Vogels en Frank van den Hoogen 

 

Rondleidingen kerk Millingen  

Mocht u zelf eens door de kerk willen wandelen en alles rustig bekijken aan 

de hand van een gratis brochure, dan kan dat voor of na een 

eucharistieviering. Voor een rondleiding (met groep) kunt u contact 

opnemen met Cas Blom, 06-31952674. 

 

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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Fijn dat ik erbij was 

Fijn dat ik op zondag 17 oktober mee kon naar Banneux. De eerste 

bedevaart met de bus vanuit het Laag en het Hoog na het begin van de 

Corona-epidemie.  

 

Om half zeven vertrok ik samen met pastoor Franken naar het marktplein in 

Groesbeek waar onze bus stond. Onderweg pikten we nog wat pelgrims op 

en alles bij elkaar resulteerde dat in een goed gevulde bus. Pastoor Aloys 

van Velthoven van de Cosmas en Damianus parochie was ook van de partij. 

De meeste pelgrims waren al ooit in Banneux geweest. 

 

In de bus was het gezellig. Er werd gekletst, snoepjes gedeeld en in dit 

geval niet onbelangrijk: het Rozenhoedje gebeden. 

Toen we door het door de watersnood getroffen gebied in België reden, 

waar de sporen van de watersnood nog duidelijk aanwezig zijn, deden we 

nog een extra gebed om de bewoners een hart onder de riem te steken. 

 

Rond half 10 parkeerde de chauffeur de bus op het parkeerterrein naast het 

heiligdom. En toen was er koffie met een flink stuk gebak. Het restaurant 

bleef deze dag het onze. Je kunt er ook souvenirs kopen. 

Op weg naar de 

kerk waar de 

Luikse bisschop 

Jean-Pierre Delville 

de Heilige Mis zou 

opdragen, gingen 

we over het pad 

waarover ook 

Mariette Beco, 

toentertijd 11 jaar 

oud, liep toen ze 

naar de bron ging 

die Maria haar 

gewezen had. Op de plek waar Maria van de Armen verscheen is een kapel 

gebouwd. Het pad is gemarkeerd met grote rotsblokken waarop de tijden 

van de verschijningen vermeld zijn. Maria verscheen 8 keer aan Mariette. 

Onderweg werd gebeden tot we bij de bron waren. Op dit punt werd nog 
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nadrukkelijker gebeden en tevens heilig water getapt om mee naar huis te 

nemen. We maakten er gretig gebruik van en zegenden onze hoofden er 

mee. Bisschop Delville droeg in de grote kerk samen met een tiental 

concelebranten, waaronder onze beide priesters, de Heilige Mis op. Er 

werd in meerdere talen gesproken zodat iedereen de Heilige Mis kon 

volgen. Deze Mis was tevens bedoeld als afsluiting van het bedevaart-

seizoen.  

Na de Heilige Mis hadden we natuurlijk geen honger meer. De Hostie stilt 

de honger maar niet het knagen van de maag. Dus, op naar het restaurant. 

Het eten was heerlijk. Ik vertel niet wat we allemaal gegeten hebben, anders 

gaat volgend jaar iedereen, terwijl het eten toch maar bijzaak is. 

 

Na het diner gingen we wat uitbuiken tot om 3 uur de ziekenzegening 

begon. Voordat we met de bus vertrokken dronken we nog een goede kop 

koffie zodat we op de terugreis toch wakker bleven om onze indrukken van 

de dag te kunnen verwerken. We waren rond half 7 weer thuis. 

 

Op een bedevaart maak ik heel wat mee. Half 6 opstaan en je afvragen wat 

ik die dag nodig zal hebben. Rozenkrans, kleding, camera en geld onder 

andere. Dan in de bus. Wie zijn er allemaal en wie ken ik. Ik kende er maar 

enkelen. Soms beginnen de gesprekken al meteen en anders wel na het 

uitdelen van een snoepje. Gezamenlijk bidden we het Rozenhoedje. 

Dan uit de bus stappen. Het leest zo eenvoudig maar dat is het niet. 

Sommigen springen uit de bus maar anderen moeten geholpen worden. 

Het vereist een zekere mate van samenwerken. 

Dan in het restaurant. Bij wie ga ik zitten. Bij wie durf ik het aan, wie lijkt mij 

de geschikte persoon. Dan na de keel gesmeerd te hebben komen de 

gesprekken los. In het begin wat verkennend maar later wat losser. 

Dan buiten, naast het bidden, probeer ik met iemand die in mijn buurt loopt 

een gesprek aan te knopen. Wat keuvelen maar ook wat de diepte in over 

het geloof. Wat bezielt iemand om bijvoorbeeld op bedevaart te gaan. 

Maar ook andere persoonlijke zaken kunnen aan de orde komen. Ik leer de 

ander beter kennen en de ander mij. 

Op bedevaart ga je niet alleen, maar samen. Net zoals je ook niet helemaal 

alleen Rooms-Katholiek kunt zijn. Ik dank ieder die deze dag voor mij een 

geslaagde dag gemaakt heeft! 

Harrie 
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Willibrord die de klok slaat 

1300 jaar verbondenheid Willibrord-Millingen werd afgelopen 7 november 

feestelijk gevierd op het hoogfeest van de heilige Willibrord. Bijzonder dat 

precies op deze dag de beelden van Willibrordus en Bonifatius, afkomstig 

uit de grote Bartholomaeus van Beek, konden worden ingezegend op hun 

nieuwe plek, met Willibrord aan de kant van de Willibrordstraat. Ook het 

koororgel van Beek werd ingezegend op de nieuwe plek om dienstbaar te 

kunnen zijn voor de eredienst aan God.  

In de aanloop naar dit feest is er in de kerk heel wat geschoven, verdwenen, 

bijgeplaatst onder andere vanuit de kerken van Beek en Leuth die aan de 

eredienst zijn onttrokken. Niet alles stond meteen goed, zoals kan gebeuren 

bij een verhuizing. Tot de laatste dag is er geschoven. En natuurlijk zijn we 

nog niet klaar. Enkele beelden zullen een betere plaats krijgen op nieuwe 

sokkels; de kooropstelling zal voorzien worden van enkele verhogingen; 

verlichting wordt vernieuwd. Nog werk genoeg dus. 

Op deze feestelijke dag werd door onze hulpbisschop Rob Mutsaerts ook 

de Lourdesgrot achter het 

hoogaltaar ingezegend en de 

Fatimakapel in de pastorietuin, 

onder het zingen van het Lourdes- 

en Fatimalied. Bij de Fatimakapel 

was zelfs een stralende en warme 

zon, terwijl er op deze dag ook 

enkele flinke regenbuien waren. De 

Cantorij onder leiding van Hein 

Vrijdag betrok de aanwezigen zoals 

gewoonlijk in hun prachtige 

gezangen. 

Na de koffie met gebak b.g.v. dit 

feest én de Pro Ecclesia waarmee  

Hein door de hulpbisschop werd 

verrast, werd het feest vervolgd 

met het verhaal over Willibrord. 

Pater Willem Spann wist dit verhaal boeiend te vertellen, afgewisseld met 

vrolijke zang door een historisch uitgedoste Cantorij, begeleid op 

accordeon. Voor wie deze feestelijke dag heeft gemist, bij BD1 kunt u 

prachtige opnames ervan bekijken.        Foto door Erik Hell op zondag 21-11-2021 
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Luidklok op RK begraafplaats Beek heet Willibrordus 

Een langgekoesterde wens werd op maandag 18 oktober 2021 vervuld: de 

Willibrordusklok uit de toren van de Grote Bartholomaeus in Beek werd na 

restauratie door de 

firma Eijsbouts 

gehangen in een 

nieuw opgerichte 

klokkenstoel op de RK 

begraafplaats. Vanaf 

het moment dat 

besloten was om deze 

kerk aan de eredienst 

te onttrekken en te 

verkopen leefde dit 

idee bij de kerkhofploeg onder aanvoering van Ben Willems. Want met de 

verkoop van de kerk zouden de klokken niet meer geluid mogen worden. 

Overigens kon de laatste jaren slechts de middelste 

zware klok geluid worden: buiten bedrijf waren de 

lichtere Willibrordusklok en kleine Bartholomaeus 

(angelus)klok. Op deze Willibrordusklok staan de 

namen van de Beekse slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog die je nu gewoon kunt lezen. Deze 

klok is letterlijk afgedaald naar de mensen. Velen 

wisten niet eens van het bestaan van deze klok. Wat 

bijzonder dat deze klok nu weer geluid kan worden, 

bv. bij begrafenissen en bijzettingen en bij een 

herdenking van de oorlogsslachtoffers. Bijna twee 

jaar heeft het geduurd, voordat alles rond was met 

de officiële instanties. Geduld werd zwaar op de 

proef gesteld. De toestemming kwam juni 2021, 

waarna op 25 juni de klok uit de toren werd 

gehaald. Toen kon begonnen worden met het 

graafwerk en met het oprichten van de al 

getekende klokkenstoel met materialen die goedkoop of gratis ingezameld 

waren. Na plaatsing van de klok is een dak met leien erboven gemaakt. 

Fantastisch werk is geleverd, zoals ook eerder met de bouw van de kapel en 

aanbouw. Alle lof daarvoor.  
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Pro Ecclesia et Pontifice op 15 augustus voor Paul Spijkerman 

Tijdens het parochiefeest Maria ten hemelopneming 

op 15 augustus in Ooij heeft Paul Spijkerman uit 

Beek de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et 

Pontifice ontvangen. Meer dan veertig jaar was hij 

actief voor de toenmalige parochie Beek en wel in 

diverse functies, nl. acoliet, lector, begeleider van 

communicantjes, begeleider van nabestaanden en 

voorbereiding en uitvoering van 

herdenkingsdiensten bij overlijden, voorganger bij 

gebedsdiensten, animator van een bijbelgroep. Ook 

in moeilijke parochiële omstandigheden bleef hij trouw zijn taken 

behartigen en in het niet zo prettig verlopen fusieproces zette hij in op 

samenwerking over de eigen parochiegrenzen heen en verleende en 

verleent van harte medewerking aan de ontwikkeling van de ene nieuwe 

geloofsgemeenschap met vijf locaties. Tegelijk blijft hij zich inzetten als 

lector, acoliet en hulpkoster voor een eucharistieviering in de kleine 

Bartholomeus in Beek, met geloof en enthousiasme, en verricht hij veel 

hand- en spandiensten. Proficiat, Paul! 

 

Pro Ecclesia et Pontifice op 7 november voor Hein Vrijdag  

Hein is, vanuit een diep geloof en grote deskundigheid, vanaf jonge leeftijd 

(al meer dan 65 jaar) in diverse rollen betrokken bij het kerkelijke leven. 

Als bevlogen musicus die uitgaat van 

kwaliteit en een optimaal ingevulde 

liturgie met liturgische muziek van hoog 

niveau. Als cantor, dirigent (en oprichter 

van diverse koren) en lector. Zijn 

kennisdeling die zich uitstrekt tot alle 

aspecten van de liturgie in diverse 

publicaties en boeken.  Ontwikkelen en 

verzorgen van cursussen en 

themadagen.  Deelname aan en ondersteuner van diverse groepen.  

 

Zijn prettige en integere persoonlijkheid, zijn creativiteit, zijn innovatief 

vermogen en zijn onuitputtelijke werklust en inzet maken dat zijn missie: 

‘het verbinden van mensen en het toegankelijk maken van de liturgie voor 
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iedereen’ blijvend resultaat heeft én hun sporen zullen nalaten. Hein heeft 

deze onderscheiding volgens velen dan ook van harte verdiend.  

Proficiat Hein! 

 

Voorlopig geen koffie na de zondagsmis in Millingen 

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaat de wekelijkse 

koffie na de zondagsmis in Millingen voorlopig niet door. 

Heeft u interesse om regelmatig te helpen, zo gauw de koffie weer kan, dan 

kunt u contact opnemen met Thea Jeuriëns-Terwindt, 06-40589700. 

 

Digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten 

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat 

op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is 

de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door 

jezuïet Jan Stuyt. 

 
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met 

bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het 

geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te 

beleven. 

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor 

veel mensen een drukke periode. 

Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. 

De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Een 

kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse 

woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij 

mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.” 

Via www.ignatiaansbidden.org kunt u zich voor deze gratis digitale retraite 

inschrijven. 
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Wereldkerk 

 

Internationale gebedsweek voor de eenheid 2022 

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan 

christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat 

schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de 

komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek 

vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. 

 

      God, U laat uw ster  

in ons leven schijnen.  

Help ons om zelf  

een licht van hoop te zijn.  

Zet ons hart in vuur en vlam 

zodat uw liefde  

ons en anderen  

met warmte omringt. 

 

 

 

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het 

tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt 

verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster 

bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij Missie 

Nederland: “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster 

te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter 

moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om 

voor eenheid te blijven bidden.” 

 

Toepasselijk in deze tijd 

“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen 

secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert 

naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de 

economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben 

dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen 

op zoek te gaan naar Christus die het licht van de wereld is. Dat is wat we 

tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.” 
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Familie en gezin 

 

Eerste Communie en Vormsel 
 

Met onze gemeenschap starten we graag weer een eerste-communieproject 

en vormselproject op. Met beide projecten hopen we te beginnen in de 

Advent. Vanwege corona passen we de vorm wat aan. Daarover hoort u via 

de app. Aanmelden kan nog tot aan de eerste bijeenkomst. Dan kan dat via 

het aanmeldingsformulier op de website. Dit jaar starten we het communie 

project met kinderen uit groep 4 en groep 5. Dit in verband met het 

doorschuiven vorig jaar vanwege corona. 

En op weg naar Kerst wordt er geoefend voor een kerstspel. 

Contact: Daisy, jeroendaisy@xmsweb.nl, 06-13593322, Wethouder Koenen-

straat 9, Millingen  

Eerste communie: 8 mei 2022 

Vormsel: 6 juni 2022 
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Kerstganzenbord  
Je hebt nodig: pionnen, dobbelsteen, kerstklokje, pop en een doek 

1. Klingel met de klok en doe het geluid van de kerstklok na. 

3. Zing een (kerst-)lied, beweeg alleen de lippen, zonder stemgeluid. Wie 

het eerste raadt, mag één plaats vooruit. 

5. Noem dingen die beginnen met b en die horen bij een baby. Zoveel 

plaatsen mag je vooruit. 

 

9. Jozef en Maria zochten lang naar een slaapplaats. Sla een beurt over. 

11. Jezus werd in een stal geboren. Waar werd Jezus in gelegd? 

13. Je mag drie plaatsen vooruit. 

17. Ga drie plaatsen terug. 

19. Jezus werd in doeken gewikkeld. Wikkel een pop in een doek, wieg de 

pop en zing een liedje. 

21. Doe het geluid na van een ezel. 

25. De herders gingen snel op zoek naar het Kind. Gooi nog een keer. 

27. Volg de ster. Je mag één plaats verder. 

29. Doe het geluid van de os na. 

31. Op welke dieren reisden de wijzen?  

34. De wijzen werden geleid door de ster. Ga terug naar 27. 

39. Waarom is Jezus op aarde gekomen? 

41. In Jeruzalem ben je de ster kwijt en vraag je waar je heen moet. Een 

beurt overslaan. 

46. Eindelijk ben je in de stal: bij Maria en Jozef en Jezus. Zing met de 

anderen een kerstliedje.  
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Achtergrond 

 

Antonius en zijn/onze verloren zaken 

Net als wij allen was ook Antonius wel eens iets kwijt. Nadeel voor hem was, 

dat hij niet, zoals wij allen soms doen, … Antonius kon aanroepen! Hoe is 

dat zo gekomen? Laat me het verhaal (of beter: de legende) vertellen. 

Straks, tot slot van deze kleine reeks, de moraal! 

Als goede monnik bad Antonius, alleen of met anderen samen, het brevier, 

een reeks gebeden om de uren van de dag te heiligen. Daarvoor had hij 

een mooi, met eigen hand 

geschreven en waarschijnlijk 

ook met gekleurde hoofdletters 

versierd boek. Op een 

onbewaakt moment meende 

een jonge medemonnik dat 

fraaie boek wel even te mogen 

lenen, met de bedoeling, het 

net zo onbewaakt weer op zijn 

plek terug te leggen. Er kwam 

echter maar geen nieuw 

onbewaakt moment en terwijl 

de jonge man daarover in de 

piepzak zat, zocht Antonius zich 

een ongeluk naar zijn kostbaar 

en ook nog eens onmisbaar 

bezit… Hij bad tenslotte maar 

wat psalmen uit zijn hoofd, 

vloekpsalmen misschien wel, 

want hij bezorgde zijn jonge 

medebroeder zo’n slechte 

nacht met boze dromen, dat die 

het geleende boek ’s morgens 

vroeg met angst en beven 

terugbracht naar de 

Glas in lood Heinz Teeselink: de thema’s zijn al bekend: het verschenen 

Jezuskind, de lelietak en… het gelukkig teruggekregen gebedenboek!   
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rechtmatige eigenaar. Die was nét zo blij met zijn teruggevonden boek als u 

met die verloren sleutel of pinpas.  

Waar gebeurd of niet, het is een mooi verhaal. En zo is het váák met 

heiligen. Het lijkt onwaarschijnlijk, en toch: je weet nooit… Ik denk dat je 

soms maar beter de onwrikbare zekerheid in het midden kunt laten en doen 

wat je hart je ingeeft. Niet geschoten is altijd je doel gemist, toch?  

Blijf gerust bidden: Heilige Antonius, beste vrind, zorg dat ik mijn ... vind! En 

steek ook gerust af en toe ’n kèèrske op, al weet je niet precies “hoe het 

werkt”. Generaties vóór ons wisten dát ’t werkt. 

 

Nadat u nog even hebt gekeken naar het afgebeelde raam (de uitleg staat 

in het kadertje), ga ik verder met mijn korte preek, om u – helemaal in de 

geest van deze novembermaand – het volgende door te geven als 

bemoediging, stof tot nadenken of wát u er ook maar mee wil doen. De 

bekende theoloog, de dominicaan Edward Schillebeeckx, kreeg in een 

interview de vraag voorgelegd, hoe hij zich het hiernamaals (de hemel als u 

wil) voorstelde. De man, die vele vuistdikke boeken had geschreven over 

God en zijn wereld, antwoordde heel eenvoudig: “Och, ik laat me graag 

verrassen!” 

 

Pater Willem Spann       
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Wel & Wee 

 

 

 

 

 

 

 

Gedoopt 

Lotte Janssen op zondag 26 september in H. Antonius van Paduakerk te 

Millingen 

Givano Hubbers op zaterdag 6 november in de St. Hubertuskerk te Ooij 

 

Overleden 

Carrie Diever-Jonkers, 76 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op maandag 4 

oktober in Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, waarna 

begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf. 

Ben Gesthuizen, 75 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op zaterdag 16 oktober in 

Millingen hebben wij afscheid van hem genomen, waarna begrafenis op de 

algemene begraafplaats Vossengraaf. 

Frieda Houkes-Tielkes, 84 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op maandag 18 

oktober in Kekerdom hebben wij afscheid van haar genomen, waarna 

begrafenis op het naastgelegen kerkhof. 

Jan Pince van der Aa 

Geert van Rossum, 90 jaar, Millingen 

Jan Sanders, 83 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst in Millingen en de absoute in 

Kekerdom op donderdag 4 november hebben wij afscheid van hem 

genomen. Crematie vond plaats te Beuningen. 

Marietje Eerden-Tomassen, 82 jaar, Millingen 

Jean Beeren, 93 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op vrijdag 12 november in 

Beek, hebben wij afscheid van hem genomen. Crematie was te 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 

Coördinator verspreiding: Mariëtte ten Westeneind  

Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom, 

m.g.b.oosterwijk@gmail.com 

Volgende uitgave: medio februari 2022  

Kopij en reacties parochieblad: vóór eind januari 2022 

 

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.  

 


