RONDLEIDING
H. HUBERTUSKERK
OOIJ

PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING
Beek – Ubbergen – Ooij – Persingen – Erlecom – Leuth – Kekerdom - Millingen

TEN GELEIDE
Welkom in dit huis – sta even stil – ga even zitten
Een katholieke kerk is meestal een stenen gebouw waarin mensen die in
Jezus Christus geloven, samenkomen om hun geloof te vieren, eigenlijk in
verbondenheid met de hele wereld.
Deze neogotische kerk van Ooij werd gebouwd in 1904-'05 naar ontwerp
van Caspar Franssen (1860-1932). De toren werd gebouwd in 1953-'55 naar
ontwerp van B. Goddijn, met daarin twee klokken: Wilhelmus (200 kg) en
Hubertus (300 kg). Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf
(schip) en stenen kruisribgewelven (zijbeuken en koor).
De in neorenaissance-stijl opgetrokken pastorie (Kerkdijk 26) dateert uit
1896-'97, is in 1944 na oorlogsschade hersteld en in 2021 verkocht.
Sinds 1-1-2014 maakt de H. Hubertuskerk van Ooij deel uit van de parochie
Maria ten hemelopneming die de dorpen Beek, Ooij, Kekerdom, Leuth en
Millingen omvat. In de huisstijl en stempel van de nieuwe parochie werd het
beeld van Maria Immaculata verwerkt. Een beeld van Maria Immaculata,
aan wie de kerk van Millingen was toegewijd, was vanaf midden 19e eeuw
in deze kerk van Millingen, werd in de jaren zestig van de 20e eeuw verkocht,
kwam in 2006 terug naar Millingen en is in 2015 opnieuw gekroond door
Mgr. Rob Mutsaerts, oud-pastoor van Millingen.
Al in de 13e eeuw stond in Ooij een Hubertuskapel en rond 1400 was Ooij al
een parochie. In al die jaren hebben velen gebeden op deze plek, zijn bij
Maria kaarsjes gebrand, is lief en leed gedeeld met elkaar, hebben mensen
nabijheid en troost ervaren van God, is eucharistie gevierd, gedoopt,
gevormd, gebiecht, gerouwd en getrouwd.
Ook vandaag komen we geregeld samen voor eucharistieviering en gebed,
voor ontmoeting en geloofsverdieping. Dat geeft betekenis aan dit huis dat
meer is dan de stenen en dan alle kunstschatten die het bevat.
De grootste schat is de Heer zelf die zich in dit huis wil laten ontmoeten als
het levende Brood en de Goede Herder.
Rudo Franken, pastoor
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HUBERTUSKERK
De kerk van Ooij en de kapel van
Persingen waren al voor 1602 niet meer
in katholieke handen. De katholieken van
beide dorpen werden bediend door de
pastoors van Zyfflich en de dominicanen
van Nijmegen. In 1803 werd er voor hen
een bedehuis ingericht in het kasteel van
Ooij. In 1835 verrees in Ooij aan de
huidige Kerkdijk een waterstaatskerk. De
statie werd in 1853 in een parochie
omgezet. In 1904-’05 werd deze
waterstaatskerk vervangen door een
driebeukige neogotische pseudobasiliek
naar ontwerp van Caspar Franssen (18601932). De toren werd gebouwd in 1953'55 naar ontwerp van B. Goddijn. Het
interieur wordt gedekt door een houten tongewelf (schip) en stenen
kruisribgewelven (zijbeuken en koor). In
de parochie Maria ten Hemelopneming
per 1-1-2014, waarvan naast Ooij Beek,
Leuth, Kekerdom en Millingen deel
uitmaken, zijn drie eigen kerkgebouwen
voor de liturgie beschikbaar, nl van Ooij,
Kekerdom en Millingen.
1. HOOGALTAAR EN ALTAAR
Met het hoogaltaar is het altaar bedoeld
met het tabernakel, waar de priester
vroeger de Mis opdroeg. Er staat een
groot kruis en er staan engelen ter
aanbidding van het Allerheiligste in het
tabernakel. De Godslamp geeft aan of
Jezus ‘aanwezig’ is.
Het nieuwe offeraltaar staat centraal in de
kerkruimte. Hier wordt door de priester(s) met het volk van God de
eucharistie gevierd, de onbloedige hernieuwing van het kruisoffer van Jezus
Christus. Brood en wijn worden dan gezegend tot zijn Lichaam en Bloed.
Voor iedereen wil Hij het levende Brood zijn.
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2. AMBO-LEZENAAR
Naast het altaar staat de ambo-lezenaar. Vandaar wordt
gelezen uit de Bijbel en het Evangelieboek.
3. DOOPVONT EN PAASKAARS
De doopvont met Paaskaars wil ons herinneren aan het
kindschap van God door de doop. Als gedoopten zijn we
geroepen om het licht en de vreugde van de verrezen
Christus uit te dragen.
4. EVANGELIARIUM
Evangelie betekent het Goede
Nieuws. Met mooie letters is het
geschreven, opdat wij er ons
voor zouden openen.
5. SINT JOZEF ALTAAR
Heilige Jozef,
uw macht strekt zich uit over al mijn noden.
Het onmogelijke maakt u mogelijk.
Zie genadig neer op de belangen van uw kinderen
en verhoor hen. Amen.
Gebed van H. Franciscus van Sales
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7. MARIA ALTAAR
Trouwe moeder Maria, toen uw Zoon
voor ons leed, zag uw blik in
vertrouwen zijn kruis dat leven geeft,
zag u hoe uit de zijde van uw
stervende Zoon, bloed en water
bevrijdt van zonde en van dood.
Wees gegroet, Maria,
vol van genade, de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de
vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van
uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

9. HEILIGE BARBARA
Door haar vader werd ze opgesloten in een toren
om haar te beschermen tegen ongewenste
invloeden, zoals voor hem het christendom. Toch
voelde ze zich geroepen om christen te worden.
En dat deed ze van harte. Toen haar vader dat te
weten kwam, werd ze door hem onthoofd. Hij
werd daarop zelf dodelijk getroffen door de
bliksem. Haar feestdag is 4 december.
10. FATIMARAAM
Op 17 september 1944 verjaagd door de Duitsers
uit Nijmegen vonden Nijmeegse vluchtelingen
een veilig onderkomen in de kerk in Ooij. Het
kleurrijke glas-in-lood-raam linksvoor in de kerk
van Ooij vertelt het verhaal van de evacuatie.
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Je ziet hoe vaders en
moeders met hun
kinderen in karren en
met fiets uit het
brandende Nijmegen
trekken.
Ze trekken uit de
brandende stad door
de polder naar Ooij
voor een veilige
schuilplek. Die vinden
ze in de kelder van de
pastorie en in de
ruimte onder de kerk.
In het raam zie je
boven de Waalbrug
vliegtuigen hangen.
Heel lang hebben ze
niet kunnen schuilen,
want
eind
september,
begin
oktober werd de kerk
volop beschoten door
Duitse
militairen.
Eind oktober werd
zelfs het hele dorp
ontruimd door de
geallieerden, omdat
het te gevaarlijk werd
voor
de
dorpsbewoners. De maker van dit glas-in-lood-raam is de kunstenaar René
Smeets uit Beers. Al in 1948 werd het raam in de kerk geplaatst. Evacués uit
Nijmegen-Oost hebben dit raam geschonken uit dank voor het mogen
schuilen.
Het raam vertelt ook het verhaal van Fatima in Portugal, de verschijning
van Maria in 1917. Maria verscheen zes keer aan drie kinderen Lucia,
Jacintha en Francesco, vanaf 13 mei elke 13e van de maand tot en met 13
oktober. Toen maakte ze haar naam bekend: Onze Lieve Vrouw van de
Rozenkrans. Ook het zonnewonder van 13 oktober is uitgebeeld.
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11. HEILIGE THERESIA VAN LISIEUX
Theresia van Lisieux (1873-1897), Karmelietes die in
het hart van de kerk de liefde wilde zijn en als
kerklerares ons de kleine weg leert, nl de liefde in de
kleine dagelijkse dingen. Haar feestdag is 1 oktober.
12. KRUISWEG
De kruisweg bestaat uit 14 staties.

Maria gaat deze weg met Jezus, daar mogen we van uitgaan, al staat het
niet beschreven in de bijbel. Later als Jezus aan het kruis is gehangen, staat
ze onder het kruis en geeft Hij haar aan Johannes als moeder, en zo ook aan
ons. Op dit moeilijkste moment van zijn leven denkt Hij nóg aan ons.
13. HEILIGE BRIGITTA VAN KILDARE
Zij geldt als de belangrijkste Ierse
heilige na Sint-Patrick. Ze trok zich
op jonge leeftijd terug als
kluizenares en ging wonen in een
hol onder een eik. Ze stichtte daar
in de vijfde eeuw het klooster van
Kildare (kil / cill = cel, kerk; dare /
dara = eik). Zij geldt als
beschermheilige van het vee.
Haar feestdag is op 1 februari.
14. HEILIGE MARIA GORETTI
Maria was een dochter van Luigi
Goretti en Assunta Carlini. Zij
deed hoogstwaarschijnlijk haar
eerste communie op 29 mei 1902. Op 5 juli 1902 werd
zij op elfjarige leeftijd met veertien messteken neerge7

stoken door Alessandro Serenelli die haar wilde aanranden. Hij gaf haar de
keuze, zijn wil te doen of te sterven. Ze stierf twee dagen later in het
ziekenhuis, nadat zij haar belager vergeven had. De moordenaar werd op 16
oktober 1902 veroordeeld tot dertig jaar dwangarbeid. In de gevangenis
kreeg hij een visioen van Maria Goretti. Eenmaal vrij vroeg hij met Kerstmis
1934 Maria's moeder om vergiffenis en die schonk zij hem meteen. Hij
kwam tot inkeer en trad in als lekenbroeder bij de Kapucijnen in Macerata
in de Marken waar hij in 1970 vredig stierf.
15. RAAM HEILIGE WILHELMUS
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Wilhelmus van Vercelli (1085-1142) werd geboren uit welgestelde ouders te
Vervelli en verloor met 12 jaar beide ouders. Hij zag af van zijn erfdeel en
trok in 1099 als wees op bedevaart naar Santiago de Compostella, blootsvoets en met slechts één kleed bij zich. Op zijn terugtocht trof hij nabij
Napels een vrome kluizenaar, bij wie hij een tijd bleef en van wie hij veel
leerde. Uitgebeeld is zijn dorst naar God, zoals een hert dorst naar water.
En dat een prostitué zijn geloof wilde testen en hem wilde verleiden, maar
hij deed gloeiende kolen op z’n bed, ging er zelf op liggen en nodigde haar
uit om zijn voorbeeld te volgen. Ze kwam tot inkeer en tot geloof.
Rond 1115 werd hij bij Avellino kluizenaar op de Monte Virgiliano, waar hij
een beroemd geworden Mariaheiligdom stichtte, waarna de berg Monte
Vergine (Berg van de Maagd) ging heten. In 1118 kwamen de eerste
volgelingen, die door zijn voorbeeldige levenswijze waren geraakt. Een jaar
later besloot Wilhelmus een nieuwe congregatie van kluizenaars te stichten,
die zich geheel richtten naar de regel van Benedictus: de Congregatie van
Montevergine. In de jaren die volgden stichtte hij meerdere kloosters door
heel Italië, waaronder San Salvatore di Goleto, waar ook een vrouwenklooster kwam. Mettertijd had hij tegen de duizend volgelingen.
Na een welbesteed leven in dienst van God en zijn medemensen stierf hij te
San Salvatore di Goleto op 25 juni 1142. In 1785 werd hij door paus Pius VI
heilig verklaard. Zijn feestdag is 25 juni.
Dit raam is in april 1948 geplaatst in de kerk van Ooij, een geschenk van de
parochie aan pastoor Willem Gerrits bij gelegenheid van zijn zilveren
priesterfeest; een maand later werd het Fatimaraam geplaatst, goeddeels
bekostigd door degenen die in 1944 hadden mogen schuilen in de kerk.
Interessant is dat ook zijn directe voorganger (pastoor-dichter Smulders)
alsook de eerste pastoor na de reformatie (van Geijn) Wilhelmus heetten.
16. HEILIG HARTBEELD
MET KRUISJES VAN OVERLEDENEN
O Heer, Jezus Christus,
aan uw allerheiligst Hart
vertrouw ik deze intentie toe (noem deze).
Leg deze intentie in uw heilig Hart.
Doe dan wat uw Hart U ingeeft.
Heilig Hart van Jezus,
ik geloof in uw liefde voor mij.
U zult mij niet in de steek laten.
Amen.
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17. HUBERTUS
Hubertus (655-727) ging op Goede Vrijdag
van het jaar 683 op jacht in de Ardennen.
Hij bespeurde een groot hert, en joeg
erachteraan met zijn honden. Toen hij het
hert bijna te pakken had en het dier zich
naar hem toekeerde wilde hij het
neerschieten. Op dat moment verscheen er
een lichtend kruis tussen het gewei. Een
stem zei hem naar Lambertus van
Maastricht te gaan. Hubertus werd geraakt
in zijn hart en werd christen en later zelfs
bisschop, opvolger van Lambertus.
18. HEILIGE ISIDORUS
Isidorus van Madrid
(1070 - 1130) ook
wel
Isidoor
genoemd, in Spanje
Isidro
is
de
beschermheilige van de boeren. Zijn feestdag is 15
mei. Isidorus werd heilig verklaard op 12 maart
1622 door paus Gregorius XV.
Isidorus was zoon van een landarbeider in dienst
van een grootgrond-bezitter in de omgeving van
Madrid. Hij trad in het huwelijk met de eveneens
heiligverklaarde Santa María de la Cabeza. Het
vroege overlijden van een van hun kinderen
spoorde hen aan tot een zeer vrome levenswijze,
zeer tegen de zin van de collega's van Isidorus.
Bidden deed je op zondag in de kerk en niet op het
land of onder het werk. Ze deden hun beklag bij hun
heer die vervolgens Isidorus ging bespieden. En hier
zag de hereboer een wonder. In de tijd dat Isidorus
zat te bidden, pakten engelen de ploeg achter de
ossen en ploegden hiermee de akker. Een andere
keer liet de horige een bron ontspringen om de
akkers te bevloeien. Alles wat hij missen kon gaf hij weg aan de minder
bedeelden.
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19. HEILIGE GERARDUS
Gerardus Majella (1726-1755) werd in 1726 in Muro
Lucano, nabij Napels, geboren als zoon van een
kleermaker. In 1749 meldde hij zich bij de
redemptoristen als lekenbroeder. Hier vervulde hij
zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend
om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen
onderging en om zijn liefdadigheidswerk. Tijdens zijn
leven had hij vele visioenen, deed hij genezingen, kon
hij op meerdere plaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn,
was hij helderziend en deed hij meerdere
broodwonderen. Gerardus overleed in 1755 29 jaar
oud aan tuberculose in Caposele in Zuid-Italië. Zijn
naamdag is 16 oktober.
Hij is beschermheilige van
kleermakers, portiers en
zwangere vrouwen. In 1904 werd hij heilig
verklaard door paus Pius X.
20. HEILIGE FRANCISCUS
Francesco Bernardone werd in 1181 of 1182
geboren in Assisi in de Italiaanse streek Umbrië.
Zijn vader was een rijke textielkoopman.
Francesco groeide op in weelde en droomde van
een toekomst als ridder. In 1201 nam hij deel aan
een oorlog tegen de stad Perugia. Hij werd
krijgsgevangene en verbleef een jaar lang onder
erbarmelijke omstandigheden in een kerker. Zijn
vader kocht hem vrij en Francesco keerde ziek en
depressief naar Assisi terug.
Rond 1205 had Francesco zijn eerste mystieke
ervaring. In 1206 kreeg hij in het vervallen kerkje
van San Damiano zijn beslissende visioen. Daarin
hoorde Francesco dat Christus vanaf een
kruisbeeld tot hem sprak: "Herstel mijn kerk".
Francesco vatte dit letterlijk op en begon het
kerkje te restaureren, niet wetende dat hij de
grondlegger zou worden van een van de
11

belangrijkste vernieuwingsbewegingen die de Kerk ooit gekend heeft.
Na zijn ervaring in San Damiano werd hij overweldigd door zowel vreugde
als verdriet. Vreugde omdat Christus hem had geroepen, verdriet omdat hij
zo lang als zondaar door het leven was gegaan. Hij begon een leven van
radicale armoede, boetvaardigheid en zelfopofferende naastenliefde.
Al snel kreeg hij volgelingen. Hij stichtte de Orde der Minderbroeders en
schreef daartoe een nieuwe religieuze regel. Met zijn stadsgenoot Clara
stichtte hij ook een orde van slotzusters, de Clarissen.
Tot aan zijn dood bleef Franciscus voor zijn idealen strijden. Hij ondervond
daarbij veel weerstand, ook binnen zijn eigen orde. Tijdens een geestelijke
crisis ontving hij in La Verna op wonderbaarlijke wijze de stigmata, de vijf
wondentekenen van Christus. Franciscus stierf in 1226 in Portiuncula,
omringd door zijn medebroeders. Reeds twee jaar later werd Franciscus
heilig verklaard. Het lichaam van de heilige wordt vereerd in de naar hem
genoemde basiliek in Assisi. Het franciscaanse motto Pax et Bonum ('Vrede
en goeds') is voelbaar in Assisi. Op 13 maart 2013 werd Jorge Bergoglio tot
paus gekozen, die tot veler verrassing de naam Franciscus koos.
21. HEILIGE MARTINUS
De heilige Martinus van Tours (ca. 316-397) is een
van de grondleggers van het christendom in Gallië.
Deze uit heidense ouders in het huidige Hongarije
geboren Romeinse soldaat ontmoette op een dag
bij de poort van Amiens een bedelaar. Het lot van
deze man greep Sint Maarten zo aan dat hij besloot
zijn kostbare mantel in tweeën te snijden. Hij
schonk de bedelaar de helft van zijn mantel, de
andere helft was officieel eigendom van Rome. ’s
Nachts zou Christus zelf aan Martinus verschenen
zijn en gezegd hebben: “Ik was naakt en gij hebt Mij
gekleed.”
Martinus van Tours bekeerde zich hierop tot het
christendom en nadat hij het Romeinse leger
verlaten had, werd hij leerling van de bisschop van
Poitiers. Hierna leefde Martinus enige tijd als
kluizenaar.
In het jaar 371 werd Sint Maarten bisschop van
Tours, al wilde hij dat zelf niet en vonden ook
andere bisschoppen dat geen goed idee.
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Als bisschop bleef hij zijn monnikenleven voortzetten. Anders dan andere
bisschoppen verbleef hij niet in de kathedraal, maar in een kleine cel die aan
de kerk was gebouwd zodat het gewone volk hem eenvoudig kon bezoeken.
Martinus van Tours overleed op 8 november 397 en werd drie dagen later
begraven in de basiliek van Tours. Zijn feestdag is 11 november.
22. HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA
Sint-Antonius van Padua (†1231) was een franciscaanse prediker en
theoloog. Hij is een van de populairste heiligen in de westerse kerk. In de
volksdevotie wordt hij vaak aangeroepen als de patroon van verloren zaken.
Antonius werd eind 12e eeuw als Fernando Martin de Bulhom geboren in
Lissabon, Portugal. Als vijftienjarige jongen trad hij in bij de Reguliere
Kanunniken van Sint Augustinus. Kort na zijn priesterwijding maakte hij de
overstap naar een nieuwe, snelgroeiende orde: die van de minderbroeders,
bedelmonniken van Franciscus van Assisi.
Als arme volgeling van Christus wilde hij het
Evangelie verkondigen in het islamitische NoordAfrika om daar de marteldood te sterven. Door
omstandigheden kon hij dat ideaal niet
waarmaken. Zijn oversten bepaalden dat hij zijn
medebroeders moest onderwijzen in de theologie.
Ook kreeg hij de opdracht het Woord in Frankrijk
en Italië te prediken. In beide landen leidden zijn
aanstekelijke preken tot een groot aantal
bekeringen. Ook wist hij velen terug te brengen in
de katholieke Kerk.
Antonius werd geprezen om zijn zuiverheid, zowel
wat zijn theologie als zijn seksuele moraal betreft.
Het is daarom dat hij vaak wordt afgebeeld met een
witte lelie in zijn hand, het symbool van kuisheid.
Antonius' charismatische persoonlijkheid was er de
oorzaak van dat er vele wonderverhalen over hem
de ronde deden. Dit zijn de bekendste: het Kind
Jezus dat aan hem verscheen; zijn preek tot
aandachtig luisterende vissen; de voorspelling dat
een ezel liever in aanbidding voor de Heilige Hostie
neerknielt dan zich te goed doet aan een baal hooi;
zijn gave om geamputeerde ledematen weer terug te zetten aan het lichaam
van verminkten. Dat laatste zou naar verluidt de reden zijn waarom
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Antonius 'de heilige van de verloren zaken' werd. 'Heilige Antonius, goede
vrind, zorg dat ik mijn ... vind!' Antonius overleed op 13 juni 1231 in Arcella
bij Padua. 13 juni is ook zijn kerkelijke feestdag.
23. SACRISTIE
Dit is de ruimte
waar de vieringen
worden voorbereid
en waar spullen
voor de vieringen
worden bewaard,
zoals hostieschaal,
kelk,
ampullen,
cibories, kazuifels,
stola’s en albes.
Rood, wit, paars en
groen
zijn
de
kleuren die in liturgie (eredienst) worden gebruikt.
Groen: in de tijd door het jaar
Wit: bij feesten
Paars: bij voorbereiding op Kerst en Pasen
Rood: bij Pinksteren en martelaren
24. ONTMOETINGSRUIMTE
Na de eucharistieviering kunnen we
elkaar hier ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie. Hier vinden ook
overleg en geloofsverdieping plaats.
Wij proberen een gastvrije, inspirerende
geloofsgemeenschap te zijn, waarin
jong en oud, gezinnen, alleenstaanden
zich thuis voelen, een gemeenschap
vormen, waar we naar elkaar en naar
onze naaste omzien.
Spreekt dit u aan, kom gerust eens langs
bij één van onze vieringen of activiteiten
of spreek iemand aan bij de koffie na de
Mis.
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NAMENLIJST GEESTELIJKEN
pastoor in Ooij en Persingen
1803-1806:
Wilhelmus van Geijn (1775-1857), 1e pastoor na reformatie
1807-1809:
Antonius van Mook
1809-1827:
Leonard Derks (+1838)
1827-1834:
Antonius van der Burgt
1834-1836:
J. Smits (+1836)
1836-1858:
Joannes Cruijsen (1801-1883)
1858-1860:
Henricus van Doorn
1860-1865:
Johannes Cornelis Olifiers (1816-1875)
1865-1891:
Joseph Herman van der Marck (1820-1891)
1891-1903:
L. Deenen (1846-1903)
1903-1914:
Johannes Wilhelmus der Kinderen (1855-1922)
1914-1920:
Antonius Franciscus Teurlings (1869-1931)
1920-1925:
Cornelis Wilhelmus Josephus de Bruijn (1874-1946)
1925-1942:
Willem Hubert Arnold Smulders (1879-1942)
1942-1965:
Wilhelmus Jacobus Maria Gerrits (1897-1971)
1965-1977:
Philipus Broekman (1913-1999)
1977-1991:
Johan Adrianus Maria Buijs (1922-1991)
pastoor in Ooij, Persingen en Leuth
1992-1996:
administrator Jos Siemons (1937-2014)
1996-1997:
administrator Gerard Küppers (*1951)
1997-2003:
administrator Rob Mutsaerts (*1958)
2003-2004:
administrator Eric Smits (*1953)
2004-2007:
Jan van Mil (*1939)
2007-2009:
administrator Eric Smits (*1953)
2009-2012:
Theo Dohmen (*1946)
2012-2013:
Henk Janssen (*1948) /Eric Smits (*1953)
pastoor in Millingen, Kekerdom, Leuth, Ooij en Beek
2014-2019:
Henk Janssen (*1948) /Eric Smits (*1953)
2019Rudo Franken (*1961)
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Kapelaan in Ooij en Leuth
1996-1999:
Pieter Scheepers (*1971)
1999-2003:
Dominique Donders (*1962)
2017-2019:
Rudo Franken (*1961)
Diaken in Ooij en Leuth
1989-1994:
Pieter van Iersel (1935-2013)
1997-(2012): Henk Nieuwenhuis (*1940)
2012-2013:
Peter de Snoo (*1950)
Geestelijken en religieuzen uit Ooij en Persingen
Hendrik Kroes (S.V.D.), 1903Chris Loeffen (C.M.), 1934-2018
Hendrik Leenders?
Wim Broekman

Proefdruk december 2021
Correcties, aanvullingen, suggesties voor de definitieve druk zijn van harte
welkom bij rudo.franken@gmail.com, graag voor maart 2022
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