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Pastorale gedachte

Vakantie
Zelf meende ik dat de ervaring van twee jaar corona met een veel schonere
lucht van invloed zou zijn op ons vlieggedrag erna. De oorlog in Europa die
erop volgde, al langer dan vier maanden woedt en ook enorme gevolgen
heeft voor onze eigen streken, belet ons evenmin dat we massaal uitvliegen.
Wist u dat er elke dag 1300 vluchten gaan vanaf Schiphol?
Niemand misgun ik vakantie ver weg. Gelukkig hebben wij de vrijheid om te
gaan en te staan waar we willen. Maar vakantie kan misschien ook anders, nl
tot rust komen in onszelf, in zekere zin herbronnen, meer mens worden
door samen te zijn met anderen, door alleen te zijn en door ontspanning.
Vroeger was men niet zo gestrest als nu; vroeger was er tijd, al zien we ook
nu allerlei vormen van onthaasting: gewoon een (stilte) wandeling door de
natuur, kloosterdagen, bedevaart, met elkaar erop uit trekken.
Een dag(deel) of een paar dagen kunnen dan al heel goed werken om echt
te ontmoeten. Moeten past niet bij vakantie, wel ont-moeten.
Hoe vaak gebruiken we het woordje moeten? Ik moet naar een verjaardag.
Vind je het leuk om naar die verjaardag te gaan? Waarom zeg je dan dat je
naar een verjaardag moet? Jaren geleden hoorde ik dit tijdens een lezing.
Ik ben mijn woordgebruik gaan aanpassen. En warempel. Het helpt mij om
er meer met mijn hart bij te zijn. Ieder volge vooral zijn of haar hart, het hart
waarvan Augustinus schreef in zijn Belijdenissen: Onrustig is ons hart, totdat
het rust vindt in U, o God.
Dat is misschien wel de mooiste ontmoeting die een mens kan beleven, de
ontmoeting met God. Behalve dat we naar elkaar toe zijn geschapen, zijn
we ook naar Hem toe geschapen, zo geloven we als christenen. Als we met
elkaar bij Hem thuiskomen, ervaren we misschien pas echt wat vakantie is.

Wat we in de vakantie ook
doen, zo’n vakantie wens ik
ons allen toe.
Rudo Franken, pastoor
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Liturgische agenda
Eucharistievieringen
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

19:00 uur
19:00 uur
17:00 uur
10:30 uur
10:30 uur
9:00 uur
19:00 uur
9:00 uur
9:00 uur

Ooij (behalve zaterdag voor 1e zo vd maand)
Leuth – Kulturhus voor 1e zondag van de maand
Beek – kleine Bartholomeus
3e za vd maand
Millingen
Ooij Woordcommunieviering
1e zo vd maand
Kekerdom
1e zo vd maand
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

Aanbidding
Rozenkrans

Speciale vieringen
Zaterdag 13 augustus

10:00 uur

Kulturhus Beek

Korendag

Zondag 14 augustus

10:30 uur

Kulturhus Beek

Parochiefeest

Zondag 14 mei 2023

10:30 uur

1 Communie

Maandag 29 mei 2023

10:30 uur

Vormsel

e

(Online) meevieren
De vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn online te volgen
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Online misintenties en collecte
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 (of via Givt). Eveneens kunt u misintenties
opgeven: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl Let op: de misintentie
is vanaf heden € 12,50
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Bestuur
Ledenadministratie en begraafplaatsadministratie
Het bestuur prijst zich gelukkig dat in alle vijf dorpen van onze parochie
vrijwilligers zijn gevonden die bereid waren hetzij de ledenadministratie
hetzij de begraafplaatsadministatie van het betreffende dorp onder hun
hoede te nemen. De parochie gaat nu deelnemen aan een nieuw
automatiseringssysteem dat enige tijd geleden is opgezet voor alle
parochies van de Nederlandse kerkprovincie. Via instructieavonden in de
ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen worden de vrijwilligers door
een medewerker van het bisdom Den Bosch op hun taak voorbereid.
Harry Sanders
Feestelijke ingebruikname van vernieuwde Mariakapel Leuth
Op 2 juli 2022 is de vernieuwde Mariakapel van de twee jaar eerder aan de
eredienst onttrokken en verkochte Remigiuskerk te Leuth officieel in
gebruik genomen. In juni is een afscheidingswand geplaatst tussen de kerk
en de kapel. De kapel die nog 13 jaar gratis ter beschikking wordt gesteld
door de koper, is nu mooi en passend ingericht met hulp van Paul Vink, en
Bart Lelie vanuit het bestuur. De doopvont dient nu als altaar; het tabernakel
stond eerder in het Gasthuis. Er is een mooie, vernieuwde bak voor
devotielichtjes bij Maria. En geschonken is een icoon van de heilige
Jacobus, fijn voor wandelaars van het Pieterpad en de Camino. Overdag is
de kapel open voor gebed en een kaarsje. Dinsdag om 19.00 uur is er de
eucharistie.
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Ingekomen stukken
Perspectief
De Spaanse surrealistische kunstenaar Salvador Dali schilderde in 1951 “El
Cristo de San Juan de la Cruz” . In het Nederlands “De Christus van de
Heilige Johannes van het Kruis”.
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Aan het schilderij vallen allerlei dingen op, om
te beginnen de naam. Dali was toen hij het
werk maakte zeer geïnteresseerd in mystiek. En
een beroemde Spaanse mysticus is San Juan
de la Cruz. Hij was een karmeliet (net als Titus
Brandsma) die leefde in de 16e eeuw. In zijn
aantekeningen maakte hij na een mystieke
ervaring een tekeningetje (zie hiernaast).
Wat meteen opvalt is het aparte perspectief,
van bovenaf op de gekruisigde Christus. Dali
nam dat perspectief over en maakte het nog
extremer in zijn schilderij. Je kijkt recht van boven op het kruis met Christus.
Het is, zou je kunnen zeggen, het perspectief van God.
Ook vreemd is het bootje met de twee vissers. Eigenlijk zou dat als je van
boven het kruis kijkt heel klein moeten zijn. Maar de boot is geschilderd
alsof je er vanaf de grond recht tegen aan kijkt. Misschien is er sprake van
niet één perspectief maar van twee, het perspectief van ons mensen en het
perspectief van God. Het onderste deel van het werk is onze “gewone”
wereld, met water, land, lucht en mensen. Vanuit het zwart daarboven raakt
het kruis onze wereld.
Het valt op dat Christus niet de doodgemartelde mens met een
doornenkroon is maar een gave jonge man. Boven zijn hoofd hangt een
papiertje maar daar staat niet INRI op.
Dat moet toch een reden hebben. Wellicht wil Dali zeggen “hier hangt niet
de koning der Joden maar de verheerlijkte Jezus Christus die mens en God
is. Met zijn kruis legt hij de verbinding tussen onze mensenwereld en de
diepe (door het zwart verbeelde) oneindigheid van God.”
De mysticus zoekt de aanraking van de mens door God. Dat is wat Dali
zocht en dat is wat de Heilige Johannes van het Kruis vond.
Ko Oosterwijk
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Pastoraat
Cultuurhistorisch informatiecentrum ’t Laag te Millingen aan de Rijn
Van 22 mei t/m 30 oktober in de H. Antonius van Paduakerk in Millingen te
zien: de “expositie over bedrijvigheid op en aan het water”.
Van harte welkom op dinsdag, vrijdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur.
Op deze expositie is info te vinden over de volgende vijf onderwerpen:
Voetveren, scheepswerven, parlevinkers/bunkerschepen/binnenvaart,
steenfabrieken en visserij.
Aan de hand van foto’s, diverse artikelen en attributen wordt er een beeld
gegeven van de bedrijfstakken die sterk afhankelijk zijn van water.
Er is ook aan de
kinderen gedacht:
een fotospeurtocht
van de
tentoonstelling, uit
welk land komt een
schip? Zoek de vlag –
kies een kleurplaat
uit voor thuis en
welke vracht nemen
schepen zoal mee?
En wat denk je van oefenen met het maken van scheepsknopen? Kom het
proberen…
Al heel wat inwoners van ’t Laag, maar ook van ver daarbuiten hebben de
tentoonstelling bezocht en hun verhalen gedeeld met de gastheren en vrouwen van het Cultuurhistorisch informatiecentrum. Graag horen we nog
meer verhalen…komt u ook kijken en uw verhalen delen? Naast de
expositie is tevens het prachtig interieur van de H. Antonius van Paduakerk
te bezichtigen. In de kerk zijn boekjes aanwezig met een rondleiding zodat
iedereen kan lezen wat er allemaal te zien is.
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Parochiefeest 14 augustus in Beek
Op zondag 14 augustus komen we als parochie samen in het Kulturhus in
Beek om ons parochiefeest van Maria ten Hemelopneming te vieren. Vorig
jaar was het in Ooij, in 2020 in Millingen.
Het zou leuk zijn om vanuit de vier andere dorpen per fiets of zelfs te voet
en natuurlijk ook met de auto naar Beek te gaan. Met elkaar kunnen we er
iets moois van maken en een onvergetelijke dag beleven.
10.30 uur eucharistieviering in het Kulturhus van Beek 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.
12.00 uur broodjeslunch in andere zaal in het Kulturhus
13.00 uur te voet, per fiets of auto naar begraafplaats Beek
13.15 uur praatje over kapel en luidklok; lichtjes door kinderen
13.45 uur gezamenlijke afsluiting in de kleine Bartholomeus: de heilige
Hostie zal in de monstrans ter aanbidding op het altaar worden geplaatst.
Zang, gebed en stilte
14.00 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
De eucharistieviering is rechtstreeks te volgen op YouTube (zoekwoord:
kerk Millingen) met de hulp van BD1.
Parochie-Zang-Dag voor zangers/koorleden 13 augustus
Op zaterdag 13 augustus van 10:00 tot ca. 16:00 uur organiseren Cor van
Wageningen (organist en kerkmusicus) en Lianne van der Burgt (dirigent
van het Familiekoor Millingen) een (geheel verzorgde) ZANGDAG voor
zangers/koorleden uit alle kerkdorpen, eveneens in het Kulturhus van Beek.
Doel is om deelnemers te laten kennismaken met nieuwe koormuziek én
met elkaar. Bovendien zullen we er de viering van zondag 14 augustus mee
voorbereiden, die we dan als gelegenheidskoor zullen opluisteren.
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Aanmelden kan tot 1 augustus via liannevanderburgt@gmail.com.
De kosten worden vergoed door de parochie.
Voel je vrij deze uitnodiging ook naar eventuele andere geïnteresseerden
binnen de parochie door te sturen.
Tot ziens!
Lianne van der Burgt en Cor van Wageningen
Zondag 11 september Open monumentendag kerk Millingen en
Kekerdom
De kerk in Millingen en de kerk in Kekerdom zijn open voor publiek tijdens
open monumentendag 2022.
Vast uur voor aanbidding
Elke donderdag van 9.30-18.00 uur is er aanbidding van
de heilige Hostie in de dagkapel in Millingen. U bent van
harte welkom voor korte of langere tijd. Er is altijd iemand
aanwezig in deze aanbidding, omdat we Hem niet alleen
willen laten. Mocht u een vast uur van deze aanwezigheid
bij Hem willen invullen, dan kunt u bellen met kosteres
Thea 06-40589700.
In de 13e-14e eeuw ontstond in de kerk het gebruik om de heilige Hostie in
een mooie houder, een monstrans, op het altaar te plaatsen. Dit noemen we
‘uitstellen’. Door de uitstelling kunnen we gedurende een langere tijd Jezus
in de heilige Hostie aanbidden.
Wanneer je van iemand houdt wil je graag veel tijd doorbrengen met
elkaar. Zo kunnen we ook verlangen om vaker bij Jezus te zijn, Hem beter te
leren kennen en te groeien in onze relatie met Hem. We mogen ons leven
met Hem delen; onze vreugde, ons verdriet en onze noden en die van onze
naasten bij Hem brengen.
In de aanbidding kan Jezus ons hart langzaam omvormen en kunnen we
meer worden zoals Hij. Dan worden we één en zijn we via Hem, de wijnstok,
als ranken met elkaar verbonden. We kunnen dan een diepe blijvende
vreugde ervaren, persoonlijk en als gemeenschap, die we als vanzelf
uitstralen en willen delen.
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Aanvulling kostersgroep
Zowel in Ooij als in Millingen zijn we op zoek naar mensen die willen helpen
bij het kosteren. Met een wat groter groepje kunnen de taken en beurten
beter verdeeld worden. Contact: Leny Rikken (Ooij) 024-6632271; Thea
Jeuriëns (Millingen) 06-40589700; pastoor Rudo Franken 06-46193591
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 van Beek kunt
u elke dag terecht. U bent altijd welkom bij de Fatimakapel in Millingen aan
de Schoolstraat 4.
Cursus Opnieuw beginnen
Bij de cursus Opnieuw Beginnen
komen we 6 keer (om de week) in
kleine
groep
samen
om
persoonlijk en met elkaar een
nieuw begin te maken met een
meer volwassen en bewust geloof.
Geloof en leven, Bijbel en
getuigenis, woord en beeld willen
helpen om de relatie met Jezus te
(her)ontdekken en/of verdiepen.
Voor ieder die toe is aan een
kennismaking of opfrissing van het
geloof. Iedere deelnemer krijgt
een boekje met inspirerende
teksten en verdieping voor thuis.
Data: in overleg
Plaats en tijd: ontmoetingsruimte kerk Millingen / 20.00-22.00 uur
Begeleiding: Rudo Franken, pastoor en Martin Oosterwijk
Informatie en aanmelding: rudo.franken@gmail.com / 06-46193591
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Parochieavond Beek Ooij en Leuth: stenen en meer
Op maandag 23 mei is in de Sprong in Ooij een parochieavond gehouden
voor met name mensen uit Beek, Ooij en Leuth. Tijdens
het eerste deel van de avond werden mensen door het
bestuur bijgepraat over een aantal (bouw)zaken in Ooij,
Leuth en Beek. Tijdens het tweede deel van de avond
heeft Tim Schilling van het Centrum van
Parochiespiritualiteit Nijmegen een inleiding gehouden
over uitdagingen in de kerk van nu, waarna in groepjes
werd uitgewisseld over leven en geloof. De inleiding is
een aanrader en kan – met dank aan BD1 - bekeken
worden op https://youtu.be/hvkbZToCTkQ

Facelift Vormsel – voor alle leeftijden
Jarenlang is het gebruik geweest om kinderen van groep 8 het vormsel aan
te bieden. Voor het eerst waren er dit jaar geen vormelingen op Tweede
Pinksterdag. Maar waarom ook zou je het vormsel aan deze leeftijd willen
koppelen? Het lijkt beter om te wachten totdat een bewuste keuze gemaakt
kan worden door de kandidaat zelf. De leeftijd maakt natuurlijk niet uit. Wat
wel uitmaakt is of je actief en bewust in het geloof wilt staan en je daarin wilt
laten vormen: een persoonlijke en bewuste keuze om de weg van Jezus te
gaan en regelmatig de eucharistie mee te vieren.
Een facelift van het vormsel dus, om te kunnen staan waar we voor willen
staan, niet meer klassikaal, ook niet uit eigen kracht, maar vanuit de kracht
van de heilige Geest die we in ons toelaten en waardoor we leven en geloof
met elkaar kunnen delen.
Voortaan kan iedereen die zich geroepen weet – op welke leeftijd dan ook zich aanmelden om het Vormsel te ontvangen (op Tweede Pinksterdag) en
de voorbereiding daartoe te volgen.
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Het vormsel is volmondig ja zeggen
tegen Jezus Christus, die je ervaart
als een Vriend op wie je je leven
afstemt en wilt blijven afstemmen.
De leeftijd maakt dan niet uit. Wat je
verbindt, is het geraakt zijn door
Jezus Christus. Hoe bijzonder is het
dan om met deze anderen die ook
Jezus Christus willen volgen, samen
de weg te gaan naar het vormsel en samen het vormsel te ontvangen!
Info/aanmelding: rudo.franken@gmail.com
Ingebruikname vernieuwde Mariakapel Leuth en brochure
Onder grote
belangstelling is op
zaterdag 2 juli de
vernieuwde Mariakapel
in Leuth in gebruik
genomen, waarna de
eucharistie werd gevierd
in het Kulturhus. Een
feestelijke viering die
muzikaal werd
ondersteund door het
Laurentiuskoor van Kekerdom. Ook bij de koffie met gebak was het een
gezellige drukte. Fijn dat we weer gewoon konden samenkomen.
Twee jaar geleden bij het afscheid van de Remigiuskerk was dit niet
mogelijk, vanwege corona. Fijn dat we nu ook een boekje konden uitdelen
over parochie Leuth, met een duik in het verleden en een blik op de
toekomst. Op diverse punten in Leuth liggen ze om mee te nemen.
Hebt u deze ingebruikname gemist? BD1, Omroep Berg en Dal en Henk
Baron hebben opnames gemaakt die u kunt bekijken.
Een selectie teksten uit Leutherlectuur 1973-1982 vindt u op de website van
de parochie.
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Bloemschikgroep Millingen

Op 16 mei j.l. heeft de bloemschikgroep van de kerk van Millingen afscheid
genomen van Nelly Janssen, Ria Tissen, Herman Janssen, Ilse van Loon,
Gerda Strikkeling en Ria Oliemeulen (v.l.n.r. onderste rij). Jarenlang hebben
zij met bloemen gezorgd voor een mooie aankleding van de kerk.
Dankjewel voor alles, voor zoveel creativiteit en toewijding.
Achter hen ziet u degenen die hen hebben uitgezwaaid en tevens graag
nieuwe mensen verwelkomen: Sientje Heijligers, Albert Hendriks, Monique
Arnts, Thea Onstein, Rikie Houkes en Mieke Steinfort
Voor info en aanmelding: Thea Onstein, 0481-432444
Missaal
Het is eenvoudig om de lezing van de dag op uw telefoon of computer te
lezen. Dat kan via deze website https://www.tiltenberg.org/missaal/ Of ga
naar de Google Play Store of App Store en zoek op missaal tiltenberg.
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Zeilkamp Noventus
Van zaterdag 11 t/m zaterdag 18 augustus 2018 wordt weer het Zeilkamp
Noventus georganiseerd in samenwerking met Bisdom ’s-Hertogenbosch.
Wat kun je allemaal verwachten?
-

Een week vol gezelligheid
Leren zeilen van ervaren instructeurs
Elke avond kampvuur
Een eigen eilandLeuke activiteiten en avondspellen
Workshops met betrekking tot het katholieke geloof

Dit alles voor € 220
Het kamp is op het Holtus Eiland, een onbewoond eiland op de
Loosdrechtse plassen. We slapen in de ark ‘de ome Jan’ en we zeilen met
prachtige polyester Valken.
Voor het eten wordt gezorgd, maar er moet wel afgewassen worden...
Het kamp heeft een christelijk karakter en wordt ondersteund door het
bisdom Den Bosch en parochie de Twaalf Apostelen uit Wijchen.
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Wereldkerk
Wereldjongerendagenkruis op tour door Nederland
Van 14 oktober tot 6 november 2022 zal het Wereldjongerendagenkruis
een tour maken door
Nederland. Het vier meter
hoge kruis is een
herkenbaar onderdeel van
een landelijke
pelgrimstocht door de
bisdommen op weg naar
de Wereldjongerendagen
(WJD) die begin augustus
2023 in Lissabon
plaatsvinden. De
pelgrimstocht van het kruis nodigt uit om de boodschap van vrede,
verzoening en verlossing door te geven.
Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen in 1983 gaf paus
Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren om gezamenlijk in
geloof op te trekken naar de WJD. Sindsdien heeft het kruis een speciale
plaats bij elke editie van de WJD en in de aanloop ernaartoe. Het
Nederlandse WJD-kruis start bij het originele WJD-kruis in Rome en wordt
vandaar uitgezonden naar Nederland door de internationale WJDorganisatie. Tijdens de tournee zal een wisselend team van jongeren met
het kruis meetrekken om de locaties te ondersteunen en te helpen bij de
liturgie, muziek en de gastvrijheid. Eind 2003 was het WJD-kruis voor het
laatst in Nederland.
Boek het WJD-kruis in jouw geloofsgemeenschap
Wie het WJD-kruis in de geloofsgemeenschap wil verwelkomen, kan
contact opnemen met de landelijke projectgroep die het transport van het
kruis, de overnachtingen voor jongeren en de contacten in de bisdommen
coördineert. Parochies, gastgezinnen en kloosters die tijdens de
pelgrimstocht groepen jongeren kunnen ontvangen, worden uitgenodigd
om hun accommodaties beschikbaar te stellen.
Via https://wjd.jongkatholiek.nl/wjdkruis kan een webformulier worden
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ingevuld waar kan worden aangegeven hoe mensen en organisaties
kunnen bijdragen aan de tournee van het WJD-kruis.
#wjdkruis
De pelgrimstocht van het kruis kan ook online gevolgd worden via de
website en de social mediakanalen van Jongkatholiek. Op de website van
Jongkatholiek is een speciale pagina ingericht waar nieuws, interviews en
informatie wordt verzameld. Via wjdkruis.nl komt men daar rechtstreeks
terecht. Op social media kan de hashtag #wjdkruis worden gebruikt om
foto’s en vlogs te delen. Tijdens de dagen van de rondgang is
Jongkatholiek actief op Instagram, Facebook en Twitter.
In zes etappes door alle bisdommen
De pelgrimstocht verloopt in zes etappes door Nederland. Op 14 oktober
start de tournee in het aartsbisdom Utrecht. In de opvolgende dagen reist
het naar bisdom Groningen-Leeuwarden, waar het tot 16 oktober zal
blijven. Daarna is het WJD-kruis in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Van 22
tot 26 oktober verblijft het kruis in de bisdommen Rotterdam en Breda. Het
opvolgende bisdom is ‘s-Hertogenbosch, van 26 tot 29 oktober, gevolgd
door bisdom Roermond in de dagen daarna.
Vanaf 3 november is het WJD-kruis weer in het aartsbisdom. Daar vindt op 6
november, aan de vooravond van het feest van Sint-Willibrord, een
afsluitende viering plaats. De etappes kunnen op verschillende manieren
worden afgelegd: gedeelten wandelend, fietsend, eventueel per trein of
boot, of met het bestelbusje van de projectgroep.
Bezoek wjdkruis.nl voor achtergrondinformatie over de
Wereldjongerendagen en het WJD-kruis.
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Familie en gezin
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Achtergrond
Het vaandel van de RK. Werkliedenvereeniging St. Laurentius te
Kekerdom
Toen recent het huis van Jan Nielen
werd opgeruimd wegens diens
verhuizing, werd op zolder het
vaandel aangetroffen van de in 1919
opgerichte R.K.
Werkliedenvereeniging St.
Laurentius te Kekerdom. En niet
alleen het vaandel, er lag ook een
notulenboek bij van de
jaarvergaderingen en jaarverslagen
van de Kekerdomse vakbond vanaf
18 april 1946 tot en met het
jaarverslag over 1961.
Het Vaandel
Bovenaan het vaandel staat R.K.
Werklieden Vereeniging (in de oude
spelling met twee e’s) St. Laurentius.
Centraal in het midden van het
vaandel is het borstbeeld van paus Leo XIII aangebracht met daaromheen
de tekst Rerum Novarum en daaronder links het jaartal 1891 en rechts het
jaartal 1931. Helemaal onderaan in het midden staat Kekerdom.
Je zou kunnen denken dat 1891-1931 de jaren waren van het pontificaat (de
regeerperiode) van paus Leo XIII maar dat is niet zo.
Leo XIII was in 1878 tot paus gekozen en stierf in 1903 op de zeker voor die
tijd hoge leeftijd van 93 jaren. De vraag rijst natuurlijk wat een paus moet
doen op een vaandel van een vakbond.
Het jaar 1891 was het jaar waarin de pauselijke encycliek, de rondzendbrief,
Rerum Novarum verscheen. Encyclieken worden genoemd naar de eerste
twee woorden waarmee ze beginnen. Rerum Novarum betekent Van de
Nieuwe Dingen. Deze encycliek staat bekend als de eerste sociale encycliek
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van de katholieke kerk. Leo XIII ging hierin op de nieuwe ontwikkelingen in
de toenmalige maatschappij. Hij veroordeelde niet alleen het
ongebreidelde kapitalisme van het economisch liberalisme dat leidde tot
een uitbuiting van de arbeidersklasse, maar
ook het marxistisch socialisme dat zich
keerde tegen privé bezit van
productiemiddelen en via een revolutie het
kapitalistisch stelsel omver wilde werpen. Hij
verdedigde privé bezit van
productiemiddelen maar oordeelde wel dat
er in de toestand van de arbeiders
verbeteringen moesten worden aangebracht.
Arbeiders moesten een rechtvaardig loon
krijgen dat toereikend was om hun gezin te
onderhouden. Kerk, Staat en Werkgevers en
Werknemers moesten samen verbeteringen
aanbrengen. Werklieden moesten
vakbonden kunnen oprichten ter behartiging
van hun belangen. In 1931 borduurde de toenmalige paus Pius XI hierop
voort met zijn encycliek Quadragesimo Anno, in het veertigste jaar na het
verschijnen van Rerum Novarum. Deze encycliek is een aanpassing van de
sociale leer der kerk in een situatie waarin na de beurskrach in New York in
1929 in de westerse wereld massale armoede en werkloosheid heerste. De
uitgangspunten van Rerum Novarum werden in scherpere omschrijvingen
verder uitgewerkt om aldus te komen tot een rechtvaardiger verdeling van
aardse goederen en een rechtvaardig arbeidsloon.
Het vaandel is een typisch product van het verzuilde Nederland waarin
zowel de katholieke, de protestants-christelijke, de socialistische en in
mindere mate de liberale zuil zich zoveel mogelijk in eigen verband
organiseerde. Het vaandel maakt daarmee ook deel uit van het Rijke
Roomse Verleden. In de twee jaarlijkse processies die tot eind jaren zestig
van de vorige eeuw in Kekerdom werden gehouden werd het vaandel altijd
trots meegedragen. Nadat Jan Tienessen in 1948 te kennen had gegeven
wegens zijn hoge leeftijd de rol als vaandeldrager te willen overdragen,
werd op de jaarvergadering Piet Seegers als zodanig benoemd. In 1958
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werd Piet Seegers opgevolgd door Theo Janssen. Het vaandel heeft een
prominente plaats gekregen op het priesterkoor van de St. Laurentiuskerk.
Het Notulenboek
Op de zolder van Jan Nielen werd ook een notulenboek van de R.K.
Werkliedenvereeniging St. Laurentius te Kekerdom aangetroffen dat de
verslagen bevat van april 1946 t/m februari 1961. Het gaat elk jaar om het
verslag van de jaarvergadering en het jaarverslag. De verslagen van april en
juli 1946 hebben nog het kopje notulen van de ledenvergadering R.K.
Werklieden Verbond Afd. Kekerdom, de jaarvergadering over 1946 staat
genoteerd onder Jaarvergadering K.A.B. afd. Kekerdom. In 1945 kwam het
vooroorlogse Rooms-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV) terug onder de
nieuwe naam Katholieke Arbeidersbeweging (K.A.B).
Elke vergadering van de K.A.B. afd. Kekerdom werd door de voorzitter
geopend en afgesloten met de christelijke groet: ”Geloofd zij Jesus
Christus” waarop de aanwezige leden antwoordden met “In alle
eeuwigheid. Amen.” Elke vergadering werd ook bijgewoond door pastoor
van Elk als geestelijk adviseur. De vakbond streefde immers niet alleen het
lichamelijk maar ook het geestelijk welzijn van de leden na. Het (hoge)
aantal leden bleef in genoemde jaren vrijwel constant in 1946 telde K.A.B.
afdeling Kekerdom 158 leden, In 1961 155. Jaarlijkse fluctuaties waren het
gevolg van verhuizingen. In het jaarverslag werd verslag gedaan van het
aantal leden, het aantal bestuursvergaderingen, het bijwonen door leden
van het bestuur van de kring- en centrale vergadering van de K.A.B. Het
bestuur van de K.A.B. afdeling Kekerdom vergaderde rond de 8 x per jaar.
In 1946 werd ook een federatie met de omliggende dorpen Beek, Ooij,
Leuth en later ook Millingen gevormd.
In 1949 en 1959 werd met een cabaretvoorstelling het 30 – resp. 40- jarig
bestaan van de K.A.B. afdeling Kekerdom gevierd.
In 1949 maakte Hendrik Nielen plaats voor een jongere voorzitter in de
persoon van Hent Cilissen. Jaarlijks waren er op de jaarvergaderingen
bestuursverkiezingen. Bestuursleden hadden een zittingstermijn van 3 jaar
en konden herkozen worden. Ook kwam elke keer het verslag van de
penningmeester en secretaris aan de orde dat elk jaar werd goedgekeurd
maar waar over de inhoud in de jaarvergadering niets wordt meegedeeld.
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Ook het wel en wee van de plaatselijke Centrale Volks Bank (C.V.B.) met als
kassier Hent Tielkes kwam aan de orde met vermelding van de jongste
stand van zaken, in 1950 b.v. 63 spaarders met een inleg van Fl.1.200,-. De
C.V.B. afdeling Kekerdom kende een gestage groei, in 1961 259 spaarders
met een gezamenlijke inleg van fl. 109124,-. Met 4 x zoveel spaarders en 10
x zoveel inleg een duidelijk teken van de groeiende welvaart ook in
Kekerdom.
Op het materiële vlak wordt onder andere verslag gedaan van de jaarlijkse
gezamenlijke inkoop van brandstoffen (kolen) en aardappelen, op het
geestelijke vlak van het aantal retraitegangers naar het retraitehuis Manresa
in Venlo. Deelname aan kadercursussen en ontwikkelingscursussen (veelal
in Leuth) wordt nauwgezet genotuleerd. Zo waren er in 1959 drie
ontwikkelingsavonden waarbij op de eerste avond geloofsbeleving aan de
orde kwam, op de tweede de vraag of de arbeidersemancipatie voltooid
was en op de derde avond kwam pater Adriaan van Sonsbeek, op vakantie
in Kekerdom, vertellen over zijn Braziliaans missiegebied.
Elke jaarvergadering werd ook bezocht door een districtsbestuurder van de
K.A.B. die een bepaald onderwerp of een bepaalde ontwikkeling
behandelde. Zo werd er bijvoorbeeld gewaarschuwd tegen het kopen op
afbetaling. In genoemde periode ging de Kekerdomse afdeling van de
K.A.B. ook het jaarlijkse uitstapje voor gepensioneerden en bejaarden
organiseren.
In 1959 startte men een dorpsbibliotheek in het oude schoolgebouw Vier
dames werkten er vrijwillig en leenden zondags na de Hoogmis de boeken
uit. In de zomer werd de uitleen stopgezet om begin oktober weer te
beginnen. De bibliotheek draaide uitstekend. Werden er in 1959 2335
boeken uitgeleend met een eigen boekenbezit van 150 banden; in 1961
waren dat er al 2842 met een uitbreiding van het eigen boekenbezit met
1200 banden. Met de verslagen van 1961 houdt het notulenboek abrupt
op. De vraag blijft of er ook verslagen van de bestuursvergaderingen en de
jaarlijkse verslagen van de secretaris en penningmeester bewaard zijn
gebleven en ergens op een zolder liggen te verstoffen?
Harry Sanders
NB Lees op de website het volledige artikel.
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Wel & Wee

Gedoopt
Dae van Leur op zondag 8 mei in de kleine Bartholomeus te Beek
Jesper Goris op zondag 22 mei in de kleine Bartholomeus te Beek
Tess Passmann op zondag 29 mei in de H. Antonius van Paduakerk te
Millingen
Mila van Ophuizen op zondag 3 juli in de H. Antonius van Paduakerk te
Millingen
Getrouwd
Michel Akkers en Isabelle Janssen op 21 juni in de kleine Bartholomeus te
Beek
Overleden
Annie Huisman, 77 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaartdienst op vrijdag 6 mei
hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op de
Vossengraaf.
Richard Rikken, 83 jaar, Ooij. Tijdens de uitvaartdienst op woensdag 25 mei
hebben wij afscheid van hem genomen. Hij is begraven op het kerkhof
naast de kerk.
Willie Bijsterveld-Wildenbeest, 95 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaartdienst
op maandag 30 mei hebben wij afscheid van haar genomen, waarna
begrafenis op de Vossengraaf.
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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 €12,50 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
Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom,
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Volgende uitgave: medio september 2022
Kopij en reacties parochieblad: vóór 27 augustus 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.
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