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Pastorale gedachte 

 

Luisteren zoals Maria 

Luisteren is niet gemakkelijk.  

Voordat ik het weet, heb ik al wat ingevuld voor een ander. 

Luisteren met heel je hart naar een ander, Maria kon het en deed het. 

Ze was geen supervrouw, ze geloofde gewoon in God, in zijn woord.  

Ze leefde naar dat woord; dat woord was ook haar leven. 

Precies zoals je zou mogen verwachten van iemand die in God gelooft. 

‘Luister, Israël’, een eeuwenlange opdracht, een opdracht voor het hele leven. 

Maria deed het van begin tot eind. 

Altijd was ze bereid om de Geest te ontvangen. 

En zo ontving ze het Woord en werd het Woord mens 

door haar. 

Moeder werd zij van de eniggeboren Zoon van God. 

Ook toen ze Hem verloor, bleef ze bidden en geloven. 

Verbondenheid tot in het uiterste. 

Zo kan ze er nu ook voor ons zijn, als een moeder. 

Of zijn ook wij misschien wel Maria,  

als wij luisteren naar God,  

als wij zijn Woord bewaren in ons hart,  

als wij zijn Geest ontvangen,  

als wij ook nabij blijven met de droevige ‘geheimen’? 

Zonder geboorte, lijden en dood geen verrijzenis. 

Dat alles en nog meer overwegen we met de rozenkrans. 

Zouden we kunnen proberen te luisteren zoals Maria,  

ons voorstellend dat wij Maria zijn en Gods Woord ontvangen  

om er zelf van te leven en het op onze beurt door te geven? 

Zou het eenvoudige rozenkransgebed ons daarbij kunnen helpen? 

Als Maria zouden we veel kunnen bewerken,  

natuurlijk niet zelf, maar door de genade van God:  

nabijheid en hulp in nood,  

kracht in lijden en vreugde door geloof. 

Het begint met luisteren. 

Ik wens ons een goede oktober rozenkrans-maand, 

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 

 

Marialof 

Vrijdag 7 oktober 19:00 uur Millingen 

Vrijdag 28 oktober  19:00 uur Millingen 

 

Allerheiligen/Allerzielen  

Aansluitend aan viering zegening van de graven 

Zondag 30 oktober 10:30 uur Millingen 

Maandag 31 oktober 19:00 uur Kekerdom 

Dinsdag 1 november 19:00 uur Leuth – Mariakapel 

Woensdag 2 november 19:00 uur Beek – kleine Bartholomeuskerk 

Woensdag 2 november 19:00 Ooij 

 

(Online) meevieren 

De vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn online te volgen 

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

Zaterdag 19:00 uur Ooij (behalve zaterdag voor 1e zo vd maand) 

Zaterdag 19:00 uur Leuth – Kulturhus voor 1e zondag van de maand 

Zaterdag  17:00 uur Beek – kleine Bartholomeus 3e za vd maand 

Zondag 10:30 uur Millingen  

Zondag 10:30 uur Ooij Woordcommunieviering       1e zo vd maand 

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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Ingekomen stukken 

 

Verslag van Parochiefeest Maria-ten Hemelopneming te Beek 

14.08.2022 

Er zou een bijzondere dag aanbreken. Lang daarvoor had pastoor Rudo 

Franken de mensen uit de vijf dorpen al uitgenodigd om op zondag 14 

augustus (herdenkingsdag van St. Maximiliaan Kolbe) om 10.30 uur in het 

Kulturhus te Beek samen te komen voor de heilige Mis. 

Al op zaterdag bereidden mensen uit de verschillende gemeenten samen 

de liederen voor en werd alles klaargemaakt voor het feest. 

In de grote zaal van het 

Kulturhus werd een iconostase 

gebruikt die met een 

verzameling van verschillende 

afbeeldingen van heiligen en 

Christus bijdroeg aan een 

bijzondere warmte en 

toewijding op deze plechtige 

dag. De iconostase is mobiel 

en wordt op 18 september 

ingezegend in de kerk van Millingen. In de preek benadrukte pastoor 

Franken dat we als geloofsgemeenschap onafhankelijk van gebouwen (in 

verband met de verkochte grote Bartholomaeuskerk in Beek) overal 

Eucharistie kunnen vieren. Ondanks de hitte kwamen gelovigen uit alle 

dorpen en het was een feestelijke Mis. Na de Mis konden de iconen van 

dichtbij bekeken worden.  

Buiten was er een warme uitwisseling onder de gelovigen onder het genot 

van de beste koffie, liefdevol gevulde broodjes en heerlijke petitfours. 
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 Wie nog tijd had ging met pastoor 

Franken (voorzien van wandelstok 

en bel) een kleine pelgrimstocht 

maken naar de RK begraafplaats in 

Beek. Daar werd de kapel 

gepresenteerd, waarvan het voorste 

deel is beschilderd met de Maagd 

Maria van Michelangelo. Ik was erg 

geraakt door deze tekening, vooral 

omdat de jonge kunstenares 

helemaal niet zeker was van haar 

capaciteiten. 

Na een korte toespraak van de 

pastoor staken we kaarsen aan op 

graven die we zelf hadden 

uitgekozen. 

Aan het einde was er een korte 

aanbidding voor het uitgestelde 

Allerheiligste in de kleine kerk van St. 

Bartholomeus. Het was hier aangenaam 

koel en er werden liedjes gezongen die 

mijn vertrouwen in Gods handen veilig te 

zijn, verdiepten. Na de dienst werden 

nog een paar heerlijke petitfours 

geserveerd. Het was een geslaagd feest! 

Magdalene Aschenbrenner 

BD1 heeft deze viering rechtstreeks 

uitgezonden. De viering en indrukken 

daarna kunt u bekijken via de livestream 

van de kerk (https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live). 
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Pastoraat 

 

Korendag 

Zondag 14 augustus vierden de gezamenlijke parochies van Beek, Ooij, 

Leuth, Kekerdom en Millingen, Maria ten Hemelopneming in het Kulturhus 

te Beek. 

 

Voor deze viering werd weer een gelegenheidskoor gevormd. Alle mensen 

die mee wilden zingen waren welkom en ook degenen die geen lid van een 

koor waren, mochten komen. 

Zaterdags zouden we de mis instuderen en hadden de organisatoren 

(Lianne van der Burgt en Cor van Wageningen) alles voorbereid. Van 

tevoren kregen we  de muziek door gemaild dus wie wilde kon thuis al een 

beetje oefenen. Ik had een van de  liedjes van YouTube op de  telefoon 

gezet, had het een paar keer beluisterd maar aangezien ik de tweede stem 

zing, had ik helaas de verkeerde melodie (eerste stem) meegezongen. Fout 

dus. 

We begonnen met koffie en zelf gebakken taart en vervolgens kon het 

instuderen van de 4 stemmige mis  beginnen. Nou het was beslist pittig. We 

waren met ongeveer 25 mensen en aan het eind van de middag hadden we 

alle stukken doorgenomen. Het ene lied liep wat lekkerder dan het andere. 
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Zondags voor aanvang van de viering nog het hele repertoire door 

genomen en zowaar, waar ik er zaterdags nog een hard hoofd in had, liep 

het zondags tijdens de viering best gesmeerd. Voor mij mede dankzij hulp 

van buurvrouw B. die heel goed de toon kan houden!  Eigenlijk was ik best 

tevreden! 

Nog wel een kanttekening: een volgende keer mag er wat mij betreft wel 

een iets modernere tekst gebruikt worden. Sommige teksten van de 

liederen vond ik wel ietwat oubollig. 

Cor en Lianne bedankt voor jullie inzet, het was perfect geregeld, de sfeer 

was prima en ik heb heerlijk gezongen. 

Ina Linders - Engelaar. 

Sint Franciscuskapel in Ooij nadert voltooiing 

 

Begin mei werd gestart met de bouw van het Sint Franciscuskapelletje aan 

de Kruisstraat in Ooij. Henk Driessen zorgde dat het beton op de juiste 

manier gestort werd en zette de metselprofielen, zodat Piet Vos rechte 

touwtjes kon trekken om de metselstenen kaarsrecht te leggen. Ondanks de 

hitte vorderde de bouw gestaag. Helaas kon Piet om gezondheidsredenen 

niet verder metselen, maar gelukkig namen Jan en Geert Leensen het 

metselwerk over en is nadat Henk en Theo Verriet de kap erop hebben 

gezet het hoogste punt van de kapel bereikt en zal medio september de 
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leidekker het dak afmaken. Het is ontzettend mooi dat door de fantastische 

inzet van deze vrijwilligers dit kapelletje door 

Ooijenaren voor Ooijenaren wordt gebouwd! Als 

alles meezit kan met dank aan alle vrijwilligers op 20 

november om 14 uur het Sint Franciscuskapelletje 

ingewijd worden! 

Drie Pro Ecclesia’s in de parochie op 17/18 

september 

Op zaterdagavond 17 september in Ooij en op 

zondagmorgen 18 september in Millingen zijn drie 

mensen gehuldigd met de pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et 

pontifice (voor kerk en paus). Dat was tijdens een eucharistieviering met 

pastoor Rudo Franken en assistentie van diaken Henk Nieuwenhuis waarin 

de iconostase voor het eerst was opgesteld in Ooij en in Millingen, waar 

deze ook werd ingezegend. 

Wat bijzonder dat bij beide gelegenheden de iconostase stond! Hoe goed 

is het om de verbinding te voelen met de Heer van wie wij alles hebben 

ontvangen en met de heiligen die reeds voorgoed delen in de eeuwige 

vreugde en vrede. Maar het is ook goed dat wij op elkaar kunnen rekenen, 

dat we elkaar steunen in onze opgang naar Hem en ons daartoe laten raken 

door Gods liefde. Zo kunnen we – ook of juist in tijden van crisis - werken 

aan een geloofsgemeenschap die krachtig is en gastvrij en aanstekelijk 

werkt. Dank daarom aan iedereen zonder uitzondering die daaraan 

bijdraagt. Met de onderscheiding drie onzer zetten we de hele 

gemeenschap in het zonnetje. Want als je je met en voor een gemeenschap 

inzet, zegt dat ook iets van die gemeenschap, zegt dat iets van 

verbondenheid: voor anderen zet je je in en dat doe je met anderen. 

Iedereen heeft daarin z’n plaats en taak. Wat zijn we zonder elkaar, zonder 

anderen? Dus, wanneer we één lid eren, eren we de hele gemeenschap. 
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Gert Alofs, 

parochievrijwilliger sinds 

1985, heeft onlangs nog 

meegeholpen bij het 

ontruimen van de ruimte 

onder de kerk van Ooij; 

jarenlang is hij actief 

geweest vanuit het 

kerkbestuur en heeft hij 

kerkhofbeheer gedaan, 

o.a. met de familie van 

de overledene een graf 

uitgezocht, was hij aanwezig bij het delven en sluiten van het graf; samen 

met anderen heeft hij het kerkhof bijgehouden en oude graven verwijderd, 

het kerkhof aangelicht met Allerzielen; jarenlang was hij collectant en heeft 

hij het innen van de Gezinsbijdrage behartigd, evenals de organisatie van 4 

mei en het protocol vlaggen; hij heeft vrijwilligers aangestuurd bij het 

opbouwen van de kerststal en het schoonmaken van de kerk. Dat zijn de 

zichtbare dingen. Maar er zijn zovele andere werkzaamheden die niet 

gezien werden en die misschien minstens zo belangrijk waren. 

Geert Verweij, geboren 

te Beek-Ubbergen, vanaf 

1961 lid van het 

Mannenkoor Beek, later 

woonachtig in Ooij Ooij, 

toch lid gebleven van het 

Mannenkoor, van 1993-

2013 lid van het 

kerkbestuur van parochie 

Ooij, en als zodanig nam 

hij menige taak op zich, 

bv actie kerkbalans, 

voorzitter van comité 100 jaar bestaan kerk Ooij 2005, organisatie 4 mei, 

contact met school om interesse hiervoor te wekken, gids bij openstelling 

kerk, vanaf de parochiefusie 1-1-2014 voorzitter van de Torengroep Ooij 

voor dagelijkse zaken rond organisatie en pastoraat, en startte en begeleidt 
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sinds twee jaar een ploeg voor het onderhoud van het kerkhof; hij maakt 

deel uit van de schoonmaakploeg van de kerk, is acoliet bij uitvaarten, 

bouwt mee met de opbouw van de kerststal en is sinds 2006 lid van de 

oecumenische Stevenskring in Nijmegen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk 

ook nog zovele andere dingen waar mensen hem voor weten te vinden en 

die hij dan graag op zich neemt en tot een goed einde brengt.  

 Thea Jeuriëns-Terwindt 

werd als jonge weduwe en 

moeder van dochter 

Chantal en zoon Patrick 

veertig jaar geleden actief 

in parochie Millingen bij 

gelegenheid van de 

voorbereiding van Chantal 

op de Eerste Heilige 

Communie in 1982. Het 

begeleiden van de 

communicanten heeft zij 

vervolgens vele jaren gedaan. Daarnaast raakte zij intensief betrokken bij de 

kindernevendiensten, waaraan zij met veel voldoening een belangrijke 

bijdrage leverde. 

Van het een kwam het ander: zo behoorde Thea tot de grondleggers van 

de gebedsdiensten en de avondwakes in parochie Millingen. Om deze 

taken goed te vervullen heeft zij cursussen gevolgd en liturgieavonden 

bijgewoond. Thea is nog steeds actief als lector en als voorgangster bij de 

avondwake. Bovendien is zij altijd bereid om een nieuwe deelnemer in te 

werken. 

Thea was ook op sociaal gebied actief voor de gemeenschap van Millingen. 

Na het overlijden van haar moeder, die zij lange tijd als mantelzorger 

bijstond, werd zij, rond 1995, kosteres van de parochie, nu al 27 jaar en 

werkt nu met de vierde pastoor. Thea is een kosteres met grote inzet, 

relativeringsvermogen en humor. Zij is een vraagbaak en aanspreekpunt 

voor vele parochianen en staat steeds voor iedereen naar vermogen klaar. 

Door haar kennis en kunde, haar helpende hand en haar contactuele 

eigenschappen is zij van verbindende betekenis voor onze parochie. Zij 
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maakt dat mensen zich thuisvoelen. In feite vervult ze ook heel wat taken die 

bij een parochiecentrum horen, zoals koffiezetten, administratieve taken, 

verzorging van kerkberichten voor de hele parochie. 

Het werk van de kosteres is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De parochie 

moet op je kunnen rekenen voor een ruime hoeveelheid uren per week en 

de werktijden zijn niet altijd afgebakend. Heel regelmatig moeten er ad 

hoc-klussen worden gedaan of er zijn praktische problemen die op korte 

termijn om een oplossing vragen. Een beetje handigheid in organiseren en 

goed kunnen overleggen met verschillende mensen is eveneens belangrijk. 

Ruim voor de eredienst aanwezig zet je de kachel aan, maak je alles klaar 

voor de Mis. Je houdt de kaarsenbakken schoon, legt het altaarmissaal 

klaar, hangt het juiste kazuifel uit, je zet de kelk en hostieschaal, de wijn en 

het water klaar, en het setje voor de handwassing, zet het geluid aan, 

controleert de microfoons en lost evt. problemen op, je luidt de klokken, 

brandt het wierookkooltje en begeleidt de misdienaars. Je controleert de 

voorraad kaarsen en doet op tijd de bestelling, ook van de misboekjes. Na 

de H.Mis heeft de kosteres de koffie klaarstaan. Bij een avondwake of 

uitvaart zet de koster de kandelaars klaar, vraagt acolieten, laat een 

herdenkingskruisje maken, benadert het koor en voor een avondwake ook 

de voorgangers, en bereidt de muziekwensen voor en doet de collecte.  

Met Kerstmis, Pasen en Pinksteren, de advent en de Goede Week, zijn er 

natuurlijk speciale aandachtspunten. Ieder feest in de jaarcyclus van onze 

Kerk heeft andere kleuren en rituelen en de kosteres bereidt die feesten 

voor, en zet de juiste dingen klaar. Vooral de Goede Week is heel veel werk. 

Met drukke diensten moeten er mensen gevraagd worden voor de collecte 

en voor het uitreiken van de H. Communie. En als koren willen repeteren, 

zorgt de kosteres ervoor dat zij terecht kunnen in een verwarmde kerk. 

Kortom: als wie dan ook in de kerk moet zijn, wordt Thea gebeld en zij 

regelt het dan wel. De laatste twee jaar werden de besognes van de 

coronamaatregelen nog toegevoegd aan haar taken: het registreren van 

kerkgangers, de mensen in de kerk ontvangen, zo nodig controles doen en 

mondkapjes uitdelen. Kortom, een veelzijdig takenpakket. Echt bijzonder 

hoe dit alles goed en in een goede geest werd en wordt gerealiseerd, 

terwijl elke pastoor ook weer z’n eigen gewoonten en ideeën heeft. 

Fantastisch hoe Thea al ruim 27 jaar meegaat in alle veranderingen en met 
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haar toewijding en zorg, haar humor en inzet voor mensen en haar kunst om 

te verbinden ertoe bijdraagt dat mensen zich thuis voelen en zich gezien 

weten. 

Met Gert, Geert en Thea feliciteren we dus ook onze gemeenschap. En we 

hopen en bidden dat deze toewijding ook anderen inspireert om onze 

geloofsgemeenschap mee te dragen en te ondersteunen. 

Foto’s van reizende iconostase: Kekerdom, Leuth, Beek, Ooij 
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Gebed bij de inzegening van de iconostase in Millingen 

Almachtige en barmhartige God, 

tot in het diepst van onze ziel  

kijkt uw Zoon Jezus Christus ons liefdevol aan, 

zoals Hij Zich gaf en geeft, 

zoals Hij door ons gezien wil worden en gediend in onze naaste. 

Wil ons heiligen, genezen, verzoenen door het offer van uw Zoon 

en op voorspraak van zovelen die Hem zijn gevolgd in geloof en liefde: 

Maria en Jozef, Joachim en Anna, engelen, apostelen en evangelisten, 

Maria Magdalena, Martha en Catharina, Nicolaas, Antonius en Hubertus. 

Dat het diepste ‘ik’, de levende icoon, de nieuwe mens  

tot leven komt in al uw kinderen. 

Daartoe dale uw zegen neer over ons en deze iconostase, Vader, Zoon en 

heilige Geest. 

 

 

Vormsel nieuwe stijl 

Niet omdat je tot groep 8 van de basisschool hoort, is de heilige Geest er 

voor jou, maar op het moment dat je door Hem wordt geraakt, het moment 

dat de vonk overspringt, zoals bij Jezus’ vrienden met Pinksteren. 
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Dat gaf ik op 2e Pinksterdag dit jaar aan. Op deze dag zou er een 

vormselviering plaatsvinden. Maar er waren geen vormelingen, voor het 

eerst, geen vormelingen van groep 8 van de basisschool. Vele jaren was het 

gebruik om kinderen van die leeftijd te benaderen voor het sacrament van 

het vormsel. Vele tieners hebben in de loop der jaren het Vormsel zo 

ontvangen, de laatste jaren echter steeds minder. Dat is begrijpelijk, want 

kerk en geloof zijn al lange tijd niet meer zo in beeld voor tieners of zelfs in 

het geheel niet. Na de toediening van het Vormsel zagen we vormelingen 

ook nauwelijks terug.  

Dat er nu in het geheel geen vormelingen waren, zag ik als een goede 

gelegenheid voor een nieuwe insteek van het vormsel, nl de koppeling aan 

de leeftijd van 11, 12 of 13 jaar los te laten en in plaats daarvan iedereen uit 

te nodigen voor het Vormsel, maar dan ook echt als een bewuste keuze om 

leerling van Jezus te zijn en steeds meer te worden. De voorbereiding zal 

aangepast zijn aan de kandidaten die zich aanmelden. Per kandidaat zal 

gekeken worden naar een persoonlijk, passend traject. Deelname aan de 

cursus Opnieuw Beginnen bv zou daarbij mogelijk kunnen helpen.  

De vormselviering blijft staan op 2e Pinksterdag om 10.30 uur in Millingen. 

In 2023 is dit op maandag 29 mei. Kandidaten voor het Vormsel kunnen 

met mij contact opnemen (zie colofon). 

Rudo Franken, pastoor 

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.  
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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.  

 

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 
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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. 

 

Gezongen vespers en gezamenlijke maaltijd op zondag 11 december 

Afgelopen jaar heb ik het geluk gehad gezongen (Taizé) Vespers mee te 

mogen maken, verzorgd door de Cantorij. Bijzonder mooi met prachtige 

liederen. Een muzikaal hoogtepunt. En dat in onze eigen parochie. Goed 

nieuws: er komen nieuwe 

Vespers, deze keer 

aangevuld met een 

eenvoudige gezamenlijke 

maaltijd in de 

ontmoetingsruimte van de 

kerk van Millingen voor 

ca. 35 personen (gezien 

de beschikbare ruimte). 

 

Wil je meehelpen de maaltijd inhoud en vorm te geven? Mail naar 

liannevanderburgt@gmail.com 

Wanneer:   Zondag 11 december 2022 

Waar:    Dagkapel Millingen 

Hoe laat:   We beginnen om 17:30u.  

Kosten:   Gratis  

Aanmelden:   liannevanderburgt@gmail.com  

 

NB Er worden geen (video)opnamen gemaakt. Het is dus niet terug te kijken.   

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

 

Boodschap paus Franciscus voor Werelddag voor Migranten en 

Vluchtelingen 

In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen 

refereert paus Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige 

Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd 

wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de 

stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerk viert de Werelddag 

voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september. 

 

Paus Franciscus roept op 

om samen met migranten 

en vluchtelingen te bouwen 

aan de toekomst en dat 

betekent ook: ‘…erkennen 

en naar waarde schatten 

dat wat ieder van hen bij 

kan dragen aan het proces 

van de opbouw.’ De paus 

houdt van het beeld dat Jesaja schetst:  ‘Hierin komen de vreemdelingen 

niet voor als indringers en verwoesters, maar als bereidwillige werklieden 

die de muren herbouwen van het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat voor 

alle mensen openstaat (vgl. Jes. 60, 10-11).’ 

 

Vruchtbare ontmoeting 

De heilige vader schrijft dat de aanwezigheid van migranten en 

vluchtelingen een grote uitdaging vormt, maar ook een gelegenheid biedt 

voor culturele en spirituele groei voor allen. ‘Dankzij hen hebben wij de 

mogelijkheid de wereld en de schoonheid van haar verscheidenheid beter 

te leren kennen. Wij kunnen rijpen in menselijkheid en samen een groter 

“wij” opbouwen. In wederzijdse beschikbaarheid ontstaat ruimte voor een 

vruchtbare ontmoeting tussen verschillende ideeën en tradities die de 

geest openstellen voor nieuwe perspectieven.’ 

 

Nieuwe energie voor het kerkelijk leven 

Ook voor de Kerk geldt dat migranten en vluchtelingen de gemeenschap 
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een positieve impuls kunnen geven:  ‘In dit perspectief biedt de komst van 

katholieke migranten en vluchtelingen nieuwe energie voor het kerkelijk 

leven van de gemeenschappen die hen opnemen. Zij zijn vaak brengers van 

een revitaliserende dynamiek en bezielers van levendige vieringen. Het 

delen van uitdrukkingsvormen van geloof en verschillende devoties is een 

bevoorrechte gelegenheid om meer ten volle de katholiciteit van het Volk 

van God te beleven’, zegt de paus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paus Franciscus op 6 april met een Oekraïense vlag uit de zwaar getroffen 

stad Boetsja. De paus roept Poetin op om de oorlog in Oekraïne te staken. 
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Familie en gezin 

 

Tuinfeest  

Met veel dankbaarheid kijken we terug 

naar het tuinfeest, in de achtertuin van 

Hein en Lianne.  

Op 10 juli vertrokken we na de mis naar 

Keeken. De kinderen konden schilderen. 

Voor de volwassen was een flora 

zoektocht uitgezet (bijzonder hoeveel 

verschillende planten er in één tuin 

kunnen groeien!).  

 

Bovendien was er een gezamenlijke lunch 

verzorgd. Schilderachtig mooi. Bedankt 

Hein en Lianne! 
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Achtergrond 

 

Een wel heel bijzondere put in onze buurt! Maar… zijn er méér??? 

Vanwege de actualiteit kom ik nog eens terug op mijn “putverhaal” uit 

eerdere afleveringen. Kort 

geleden werd bekend, dat er 

onder Herwen een Romeinse 

(soldaten)tempel is gevonden, 

waarmee ook een put 

verbonden was. Deze vondst 

roept natuurlijk allerlei vragen 

op, die ook voor óns van belang 

(kunnen) zijn. Voor conclusies is 

het nog te vroeg; vragen staat 

vrij. Vandaar alvast het 

volgende.  

Twee eeuwenoude afbeeldingen van de kerk en haar omgeving, hierbij 

afgebeeld, laten zien, dat vlak bij de kerk ook hier in Millingen een put lag. 

Deze is op de jongste afbeelding (1844) door de bovenbouw goed te 

herkennen, maar we mogen veronderstellen, dat hij op het plaatje uit 1742 

achter het (afgebrande?) huis verscholen ligt. Hoe oud is die put? Ik heb 

éven gedacht, dat heel gemakkelijk na te kunnen gaan. Toen namelijk jaren 

geleden de nieuwbouw van de meest zuidoostelijke gevel van het Gasthuis, 

aan de kant van de kerk dus, voorbereid werd, heb ik op het gazon 

daarvóór duidelijk de bovenkant van een oude put kunnen waarnemen. 

Men heeft die toen niet verder uitgegraven of onderzocht, maar de 

uitvoerders van de toenmalige gemeente hebben me de verzekering 

gegeven, dat dit altijd later nog kon gebeuren. De plek is in elk geval 

fotografisch vastgelegd, blijkt nu. Is het niet tijd om eens de grond in te 

duiken, al was het maar met meetapparatuur??? Want: belofte maakt 

schuld! En… wie weet wat er nog allemaal uit de historie van ons dorp op 

die plek tevoorschijn komt! 

 

 

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
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Afbeelding: De kerk van Millingen in 1742 en in 1844 (collectie W. Spann)        

Resp. gemaakt door 

Jan de Beijer 

(reproductie Den 

Haag, RKD. Neg. 

Top. 525) en door 

H.D.J. van 

Schevichaven 

(reproductie 

Nijmegen, 

Gemeentearchief). 

Foto’s: Roos Maatje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naschrift: Toen ik de boven afgedrukte tekeningen inleverde, ging ik er nog 

van uit, dat het allemaal om één put ging. Maar toen ik ging proberen, de 

afbeeldingen op de juiste plaats in het kadaster van Millingen te plaatsen, 

sloeg de twijfel toe. Gaat het in de tekening(en) wel om een plek vóór het 

Gasthuis? Wie kan me helpen, de juiste locatie vast te stellen (áls het al om 

een bovenbouw van een put gaat, want ook daarover is twijfel mogelijk!). Ik 

ben zeer benieuwd, en stel mijn e-mailadres ter beschikking om mij met uw 

inzichten vooruit te helpen!  

Pater Willem Spann (w.spann@outlook.com).    



- 22 - 
 

Wel & Wee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden 

Jo van de Veer, Millingen 

  

Willemien Hol-Gesthuizen, 77 jaar, Millingen. Tijdens de Plechtige Uitvaart 

op donderdag 14 juli hebben wij afscheid van haar genomen, waarna 

begrafenis op de Vossengraaf. 

 

Piet van der Zwaluw, 88 jaar, Millingen. Tijdens de plechtige Uitvaart op 

woensdag 10 augustus hebben wij afscheid van hem genomen, waarna 

begrafenis op de Vossengraaf. 

 

Karel Freriks, 81 jaar, Millingen 

 

Broer Reijnen, 92 jaar, Ooij. Tijdens de uitvaart op maandag 29 augustus 

hebben wij afscheid van hem genomen, waarna crematie te Nijmegen. 

 

Elsmarie de Preter-Weber, 86 jaar, Beek. Tijdens de uitvaart op vrijdag 26 

augustus hebben wij afscheid van haar genomen in de kleine Bartholomeus, 

waarna begrafenis op de begraafplaats H. Bartholomaeus.  

 

Nel van ’t Hooft, 91 jaar, Beek. Tijdens de uitvaart op zaterdag 17 

september hebben wij afscheid van haar genomen in de kleine 

Bartholomeus, waarna crematie. 

 

Jan Rutjes, 94 jaar, Millingen-Leuth. Tijdens de uitvaart op maandag 19 

september in Millingen hebben wij afscheid van hem genomen, waarna 

crematie. 
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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 

Distributie: Brigit van Raaij (brigitvanraaij@hotmail.com) 

Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom, 

m.g.b.oosterwijk@gmail.com 

Volgende uitgave: december 2022  

Kopij en reacties parochieblad: vóór 22 november 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.  

 


