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Pastorale gedachte 

 

Komt, laat ons Hem aanbidden, een paraplu is te weinig 

Bron van Liefde 

volheid van leven 

hebt U ons gegeven  

in Jezus uw mens geworden Zoon 

opdat wij mens zouden zijn 

steeds meer mens zouden worden  

uw kinderen zouden zijn 

Wat een onvoorstelbare macht 

liefde die bevrijdt 

 

Hoe rijk zijn wij 

mét onze naaste  

mét onze verschillen 

mét ieder uniek, onvervangbaar 

mét elke relatie in vriendschap en liefde 

 

Geef dat wij elkaar verstaan in uw liefde  

al is het in een stal of tentje of zonder enige beschutting 

 

Vreugdevol Kerstfeest en een Menselijk 2023 

 

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 

 

 

Vieringen met Kerst 

Za 24 dec 14.00 uur: Mis – Leuth, Kulturhus 

  17.00 uur: Gezinsmis – Millingen 

  17.00 uur: Woordcommunieviering – Beek  

19.00 uur: Mis – Ooij 

  21.00 uur: Mis – Kekerdom 

  23.00 uur: Mis – Millingen 

Zo 25 dec 10.30 uur: Mis – Millingen 

  12.00 uur: Kindje wiegen - Millingen 

Ma 26 dec 10.30 uur: Mis – Ooij  

 

  

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  



- 4 - 
 

Openingstijden  kerststal bezoek 1e en 2e kerstdag 

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. 

Beek kapel kerkhof: gehele dag 

Leuth Mariakapel: 9.00-17.00 u. 

 

Vieringen Oudjaar – Nieuwjaar 

Za 31 dec 19.00 uur: Mis – Millingen 

Zo 1 jan 10.30 uur: Mis - Millingen 

 

Gezinsviering met Familiekoor – Doopkruisjes 

Zo 22 jan 10.30 uur: Mis - Millingen 

 

(Online) meevieren 

De vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn online te volgen 

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

 

Lezingen in gewone taal 

Niet voor iedereen is de tekst van de bijbellezing in de mis eenvoudig te 

begrijpen. We hebben een succesvolle proef gehad: Voor de mis heeft een 

gezin de lezing in gewone taal thuis voorbereid. Dat werkte bijzonder goed. 

De lezingen plaatsen we voortaan in gewone taal op de website. Dit doen 

we elke week voor de mis op zondag. In de kerk leggen we een aantal 

kopiëen neer. Dit maakt de lezingen voor iedereen toegankelijker.  
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Bestuur 

 

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 

In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens 

deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage 

vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het 

thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in 

de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis 

zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn 

voor jonge mensen die 

hun leven nog voor zich 

hebben. 

Daar hebben we uw steun 

bij nodig. Want als kerk 

krijgen we geen subsidie. 

De financiële bijdrage van 

onze leden is noodzakelijk 

om te kunnen bestaan. 

Vandaar dat we onze 

parochianen ieder jaar om 

een bijdrage vragen.  

 

Bij de Rozet van 10 januari 

ontvangt u daarom een 

flyer met het verzoek om 

bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw 

bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen 

maken voor de toekomst.  

 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 

voor staat. Op naar de kerk van morgen! 

 

 

Klok Ooij weer bij de tijd - nu wij nog 

De renovatie van het uurwerk van de kerktoren en de automatisering van de 

klokken heeft lang geduurd (opnieuw vergulden is een langdurig proces). 

Maar op vrijdag 4 november was het zover. Ooij is weer bij de tijd. En de 
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klokken worden niet meer handmatig geluid, maar met een druk op de 

knop dan wel automatisch bij de reguliere vieringen. Bovendien slaat de 

klok elk heel uur het aantal slagen van het uur, en elk half uur één slag, en 

wel vanaf acht uur in de morgen tot tien uur in de avond. ’s Nachts niet 

meer. Enkele mensen gaven aan last te hebben van het nachtelijk slaan van 

de klok. Nieuw in Ooij is het Angelus. Om twaalf uur worden de klokken 

twee minuten geluid, elke dag. Vanouds werd bij het luiden van het 

Angelus het werk even neergelegd om stil te staan bij de menswording van 

God, aangekondigd door de engel Gabriel aan Maria, waarop Maria haar 

ja-woord gaf. Mooi dat de klok ons bij de tijd wil houden en tegelijk wil 

binnenleiden in het mysterie van Gods eeuwige liefde. 

 

Met de loterij op de Ooijse kermismaandag, 12 september, is een begin 

gemaakt om bij te dragen in de onkosten van deze grote operatie. 

Bijzonder dat de loterij voor dit doel werd bestemd en ook nog fantastisch 

heeft opgebracht. Het lied dat pastoor Rudo in de kermistent zong om de 

loterij aan te kondigen, mocht hij na de bekendmaking van de opbrengst   

(€ 911,-) nog een keertje 

zingen.  

 

Behalve het uurwerk en 

de klokken heeft ook het 

kleine torentje een flinke 

opknapbeurt gehad. 

Meestal kom je niet in 

zo’n toren omdat hij zo 

hoog op het dak zit. 

Monumentenwacht komt 

er wel en constateerde 

dat het hout was 

aangetast door houtrot en 

dat het lood scheurtjes 

begon te vertonen. Het 

was nog niet te laat en het 

kerkbestuur besloot om 

het torentje te herstellen 

samen met nog een 
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aantal kleinere defecten die ook waren vastgesteld door 

monumentenwacht. In grote lijnen is alles boven de dakgootlijn bekeken en 

waar nodig hersteld. Als er een steiger staat moet je er gebruik van maken. 

De kosten van het steiger maken het grootste deel van de kosten uit in dit 

geval. Om ook de binnenkant van het dak in de toekomst beter te kunnen 

inspecteren is er ook nieuwe verlichting in de kap aangebracht. De 

dakruiter kan nu weer jaren de weersomstandigheden weerstaan. In de 

actie zijn ook aan aantal kozijnen vervangen aan de achterzijde van de kerk. 

Het is van groot belang om gebreken zo snel mogelijk te onderkennen 

omdat repareren in een vroeg stadium het goedkoopst is. Sinds de fusie 

van de vijf parochies probeert het kerkbestuur op de voorgeschreven 

manier geld te sparen voor toekomstig onderhoud. Dat lukt de laatste paar 

jaar maar dat kan niet zonder uw hulp. Door de parochie te steunen helpt u 

mee om ook in de toekomst al het nodige onderhoud te kunnen uitvoeren. 

We willen de gemeente Berg en Dal en de provincie Gelderland danken 

voor de toegekende subsidie.  

 

Graag willen we iedereen die blij is met het gerenoveerde uurwerk en de 

geautomatiseerde klokken, de kans geven om hieraan bij te dragen. Uw 

bijdrage kunt u overmaken op NL49RABO0105101583 t.n.v Kerkbijdragen 

o.v.v. toren Ooij. 
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Ingekomen stukken 

 

Os en ezel 

Eén van de mooiste schilderijen van een kerststal is van de 

laatmiddeleeuwse schilder Geertgen tot Sint Jans (eind 15e eeuw). 

Het is een heel intiem beeld. Het 

is haast alsof je een bezoeker 

bent die op zijn tenen is binnen 

gekomen en probeert het 

wonder niet te verstoren. Bijna 

niet zichtbaar staan de os en de 

ezel achter de kribbe. Net als wij, 

de toeschouwers, zijn ze er bijna 

niet. Heel stil en bescheiden zijn 

ze getuige van het wonder, van 

het Jezuskind, de moeder van 

God en de engelen. 

Maar wat doen ze daar? In het 

evangelie komen ze niet voor. 

 

Er wordt vaak gedacht dat de 

ezel en de os zijn bedacht door 

Sint-Franciscus, toen hij voor het 

eerst een kerststal liet maken. Toch is het beeld veel ouder. 

 

Op het deksel van een sarcofaag uit de eerste eeuwen van het Christendom 

komen ze al voor. 
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En het is niet zomaar een leuke gedachte van de kunstenaar die dit deksel 

maakte. 

De ezel en de os mogen dan niet in het evangelie staan, ze komen wel voor 

in de bijbel. Bij Jesaja lezen we: Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib 

van zijn meester; maar Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip. 

De kerkvader Origenes (185-254) legt in een preek al het verband tussen 

deze tekst uit het Oude Testament en de geboorte van Christus. Zijn doel 

was overigens vooral om duidelijk te maken dat het Oude Testament deel 

van de bijbel is. Het Oude Testament kun je niet weg doen zoals sommigen 

in zijn tijd dachten. Het heil dat tot ons komt heeft diepe wortels. 

 

De geboorte van Jezus is niet 

toevallig op die plaats en uit dat 

volk. Zijn geboorte was daar al 

eeuwen aangekondigd en daar 

werd gewacht op de komst van 

de Messias. 

De os en de ezel herinneren 

ons er in elke kerststal opnieuw 

aan. En wij realiseren ons hoe 

waar de woorden van paus 

Johannes Paulus II waren:  "Wie 

Jezus Christus ontmoet, 

ontmoet het jodendom." 

Laten we genieten van onze 

kerststallen met een ezel en een 

os op de prominente plaats die 

ze verdienen. 

Albrecht Dürer gaf ze die plaats 

op deze pentekening uit 1514. 
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Pastoraat 

 

Kosterswissel in Ooij 

Voor Ooij is een nieuwe koster gevonden: David Brouwers, 35 jaar. Dat is 

goed nieuws. Wiel de Haas en Leny Rikken hebben hem meteen kunnen 

inwerken in de taken die hij graag en als vrijwilliger op zich neemt. David 

assisteert ook als acoliet.  

Sinds Mientje Hubbers wegens een lelijke val met Allerzielen 2020 (precies 

twee jaar eerder) moest stoppen als kosteres, heeft Wiel de Haas die al 

acoliet was, trouw de kosterstaken behartigd ondanks zijn hoge leeftijd en 

gezondheidsklachten. Veel dank en waardering, Wiel, voor deze wel 

bovenmenselijke inspanningen. En geweldig dat je David hebt kunnen 

inwerken. 

We hopen dat David (spreek uit: Devid) gauw zijn draai vindt in de Ooijse 

geloofsgemeenschap en dat deze taken hem passen. We wensen hem een 

fijne en zinvolle tijd als koster van de Ooijse kerk.  

Als u iets met hem wilt bespreken, kunt u dat het beste per mail doen of bij 

hem aan huis, aangezien hij slechthorend is. Wethouder Verrietstraat 53, 

6576 DC Ooij, E: wheelcowboy@yandex.com 

 

Inzegening Sint-Franciscuskapel in Ooij 

Op zondagmiddag 20 november werd onder grote belangstelling het 

prachtige, nieuwe Franciscuskapelletje aan de Kruisstraat in Ooij geopend 

en ingezegend, een schitterend initiatief van Frank van den Hogen en Inge 

Vogels dat met vereende krachten 

vanuit de buurt en daarbuiten werd 

gerealiseerd.   

Mooi dat er nu in dit schitterende 

buitengebied waar menigeen 

wandelt met een hond(je), een 

“heiligenhuuske” staat: waar je even 

tot rust en bezinning kunt komen, 

waar je misschien iets ervaart van 

verbinding met Hierboven, waar je  

terecht kunt met lief en leed.    Foto: Henk Baron 

mailto:wheelcowboy@yandex.com
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Fijn dat zulke plaatsen er zijn, zeker in onze boeiende, maar ook 

verwarrende en verontrustende tijd. 

 

Vele handen maken licht werk, ook in de kerk! 

En het is ook gewoon gezellig! 

Voor een levende parochiegemeenschap is het kerkgebouw van grote 

waarde. Vier keer per jaar helpt een groep vrijwilligers een aantal uren met 

het schoonmaken van de kerk in Millingen. U kunt hierbij bijvoorbeeld 

denken aan ramen zemen, spinrag verwijderen, stofzuigen, koper poetsen. 

Zaterdag 28 januari is onze volgende afspraak. Om 10:00 uur starten we in 

de ontmoetingsruimte met instructie door ervaringsdeskundigen en 

taakverdeling. 

Aanmelden is niet noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com 

 

Iconen van dichtbij zien 

Vanaf Kerst tot in het voorjaar 

zijn de iconen uit de 

iconostase die op 18 

september j.l. in de kerk van 

Millingen is ingezegend, van 

dichtbij te zien, en wel dankzij 

Cultureelhistorisch 

Informatiecentrum Het Laag 

die de vitrinekasten daarvoor 

ter beschikking stelt. De uitleg 

mailto:liannevanderburgt@gmail.com
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die u erbij aantreft, vindt u ook in een boekje ‘Vriendschap in Christus’ dat 

voor u beschikbaar is.  

 

Koffie na de mis 

Wat een vreugde dat er 

steeds meer mensen na de 

mis nog even napraten in de 

ontmoetingsruimte onder 

het genot van een kopje 

koffie, thee en limonade 

voor de kinderen!  

 

 

 

Jubilea van  Kekerdoms Laurentiuskoor 

Op dinsdag 15 november vierde het Sint-Laurentiuskoor van Kekerdom 

haar Ceciliafeest in de Thornse Molen. Het vanwege corona uitgestelde 

gouden bestaansjubileum van het koor werd gevierd, alsook de jubilea van 

Willy Frieling, 52 jaar lid, en Berdie Gerritzen, 40 jaar lid. Beiden kregen de 

gouden speld van de Gregoriusvereniging 

Het  Sint-Laurentius kerkkoor van Kekerdom werd 16 september 1970 

 
opgericht door Pastoor Soontiens die tevens dirigent was; Jos Willems was 

organist tot 2000. Aanvankelijk bestond het koor alleen uit mannen. Zij 

zongen gregoriaans. Toen ook vrouwen bij het koor mochten en er meer  

Nederlands gezongen moest worden, stopten uiteindelijk allen die tot het 

Gregoriaans koor hadden behoord. Het koor staat onder leiding van 

dirigent-organist Joop Rutten. Sinds de parochiefusie in 2014 heeft het koor 
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ook leden uit Leuth en Millingen. Het koor zingt regelmatig in de kerken van 

Kekerdom en Millingen. 

 

Gedachten om tot aanbidding te komen 

Kijk langere tijd naar Hem en je hart zal vervuld raken van Hem. 

 

Door naar Jezus te kijken, zo arm in de hostie, begrijpen we de echte 

armoede. En dan ontdekken we beetje bij beetje onze persoonlijke, 

radicale armoede en die van onze zondigheid, van onze echte zonde. Het 

licht van de aanbidding helpt ons die armoede te aanvaarden en te 

beleven. Dan begint datzelfde licht ons om te vormen ... God wil op de 

plaats van ons hart van steen zijn 

eigen Hart plaatsen, dat van 

liefde brandt. Hij wil ons zijn 

vurige verlangen geven om 

zielen te redden... Daartoe wil 

Hij ons hart met zijn liefde 

aanraken, het doorboren en het 

breken. Wanneer we ontdekken 

hoe erbarmelijk we zijn, krijgen 

we toegang tot zijn 

barmhartigheid. 

 

Het is zijn liefde vol compassie die we krijgen. En die compassie opent ons 

de ogen voor de behoeften en voor het lijden van de mensen om ons heen, 

maar ook voor het lijden van Christus zelf wiens liefde niet wordt bemind. 

 

Bij de aanbidding is het voor ons een grote vreugde te weten dat de Heer 

bij ons is. Maar als Hij dan bij ons is, is Hij ook in ons en zijn wij allen bij 

Hem. En al het lijden van de wereld, en alle wezens die lijden, die wanhopig 

zijn...of nee, niet die wanhopig zijn, maar die gebukt gaan onder heel groot 

lijden, wel, de Heer is bij hen. Daarom, als je de Heer aanbidt, dan ben je 

deelgenoot, dan lijd je mee met al het lijden: het lijden van Hem, en al het 

lijden van de anderen; vooral het lijden dat niet wordt opgeofferd. Heel veel 

mensen weten niet waarom ze lijden en vaak komen ze er zelfs tegen in 

opstand. En in de compassie van de aanbidding moeten we de Heer 
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zeggen: 'Kijk, we bidden U voor de mensen die niet tot U bidden en niet 

weten hoe ze tot U moeten bidden.' 

Ik zeg dit tegen jullie uit de grond van mijn hart. Je moet in gebed écht en 

uitdrukkelijk zeggen: 'Heer, toon U aan mij, laat U zien aan mij, zet mij in 

vuur en vlam, brand en verteer mij met uw liefde, zodat we de aarde in 

brand kunnen steken.' 

 

Uit: Pierre Goursat, Woorden van vuur, verzameld en ingeleid door Martine 

Catta, Betsaida/Emmanuel 2017, blz. 145, 151-154 

 

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.  

 

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.  
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Jubilarissen bij Dameskoor Bartholomea 

Op woensdag 23 november tijdens het jaarlijkse 

St. Ceciliafeest werden Mariet Arts - Reijmers en 

Ria Haukes - Jansen door pastoor Rudo Franken 

de gouden Gregoriusspeld met bijbehorende 

oorkonde uitgereikt vanwege hun 40 jarig zeer 

actief lidmaatschap bij dameskoor Bartholomea. 

Beide dames zijn jarenlang actief in het bestuur 

en verschillende commissies geweest en Mariet 

heeft bijna 40 jaar in de bloemschikgroep van de 

parochie gezeten. 

Tijdens een gezellig samenzijn in de 

ontmoetingsruimte van de kerk werd stilgestaan 

bij dit heugelijke feit onder het genot van een 

glaasje en een heerlijk buffet.  

Pastoor Rudo Franken vertelde in zijn toespraakje 

dat jullie al hebben gezongen onder 10 

verschillende dirigenten, en jullie met 7 verschillende pastores te maken 

hebben gehad: dit koor met deze twee dames bleven de constante factor in 

steeds veranderende tijden. Was het vroeger zo dat zij zongen bij rouw en 

trouwdiensten, bij 25, 40, 50 jarige huwelijksfeesten, en bij bijeenkomsten 

van het ziekencomité, tegenwoordig zijn er nauwelijks nog mensen die in 

de kerk trouwen en steeds minder mensen kiezen voor een afscheidsdienst 

van hun overledenen in de kerk. 

Het is ook daarom dat tegenwoordig dit kerkkoor elke maand een 

zondagsdienst opluistert, nog steeds de missen voor de overledenen 

gezongen worden. 

Van harte hopen wij dat Mariet en Ria in goede gezondheid met hun 

heldere sopraanstemmen de komende jaren nog deelgenoot kunnen 

blijven van dit koor! 
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Ontmoeting van alle kosters van de parochie 

Op maandag 12 december was er voor de kosters, hulpkosters en 

scheidende kosters van onze parochie Maria ten hemelopneming een 

etentje in de ontmoetingsruimte van de kerk van Millingen, als kleine blijk 

van waardering voor het vele werk dat deze ‘duizendpoten’ verrichten. En 

natuurlijk ook om – over de dorpsgrenzen heen – met elkaar kennis te 

maken en uit te wisselen. En dat gebeurde.  

 

Om u een idee te geven. 

Vanuit Beek: Harrie van Baal, Paul Spijkerman en Jeroen Wildenberg 

Vanuit Ooij: Wiel de Haas, Leny Rikken en David Brouwers 

Vanuit Leuth: Paul en Nelly Vink, Frans en Joke Kersten en Diny van Eck 

Vanuit Kekerdom: Wil en Ruth Awater en Aloys te Dorsthorst 

Vanuit Millingen: Ria Oliemeulen, Thea Jeuriëns, Annelies van Megen 

Anneke Nijenhuis, Tonja Nijenhuis, vanuit het Gasthuis: Hetty Driessen, 

Miep Donkers en Lies Lelie 
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Bijna iedereen was 

er. Onder het genot 

van een smakelijke 

maaltijd namen we 

afscheid van een 

aantal kosters en 

konden we ook een 

aantal nieuwe 

kosters welkom 

heten. 

 

De ontmoeting 

werd als waardevol 

beleefd en voor 

herhaling vatbaar. 
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Familie en gezin 

 

Eerste Communie nieuwe stijl en aanpak 

Zoals er bij de voorbereiding op het Vormsel gekozen is voor een nieuwe 

stijl en aanpak, zo ook nu met de Eerste Communie. Niet omdat je tot groep 

4 van de basisschool hoort, word je gevraagd of je de eerste communie wilt 

ontvangen. Nee, gewoon als je regelmatig met je ouders of anderen in de 

kerk komt om mee de eucharistie te vieren en als je dan merkt dat je 

helemaal mee wilt doen, dus ook de heilige communie wilt ontvangen, 

Jezus zelf. Speciaal voor kinderen worden er regelmatig gezinsvieringen 

gehouden en kindernevendiensten. Kinderen mogen ook meezingen met 

het Familiekoor en zelfs helpen als misdienaar. 

De communievoorbereiding zal – met ondersteuning vanuit de parochie - 

veel meer in het gezin zelf plaatsvinden. 

Ouders van kinderen die zich willen voorbereiden op het ontvangen van de 

eerste heilige communie, kunnen met mij contact opnemen (zie colofon). 

Rudo Franken, pastoor 

Familiekoor 

Al enige tijd zijn mijn vrouw en dochter 

actief in het familiekoor. Zelf meezingen 

leek mij onverstandig. Met mijn zoon zit 

ik dan tijdens de mis in de banken. Tot 

een paar maanden geleden. We liepen naar binnen, Lianne kwam naar ons 

toe en vroeg aan mijn zoon: wil je ook meezingen? Daarop zei hij: ja, maar 

dan papa ook! U snapt: sinds endige maanden zingt uw redacteur mee in 

het familiekoor. En hoewel ik soms wat zachter zing, brengt het enorm veel 

plezier om mee te zingen. Niet alleen zorgt het voor een andere beleving 

van de mis, het is ook gezellig. Ik nodig een ieder uit om mee te zingen in 

het familiekoor.  

  

Meedoen met het familiekoor bleek overigens perfect te passen in de 

voorbereiding van mijn zoon op zijn doop. Zo welkom als hij zich voelde bij 

het familiekoor, zo welkom voelde hij zich op 13 November,  toen hij werd 

opgenomen in de gemeenschap van de gehele Kerk.  
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Achtergrond 

 

Wat heeft de ‘Koortsboom van Overasselt’ met Millingen van doen? 

Niemand van de lezers heeft zich eraan gewaagd, antwoord te geven op de 

vraag die ik vorige keer stelde: Waar stond in 1742 en in 1845 de tekenaar 

van onze oude kerk? En in verband daarmee: waar lag de oude put die 

(misschien) óók op een van de tekeningen was aangeduid? Zelfs ervaren 

fotografen die ik het vroeg, konden me geen afdoende antwoord geven. 

Dat laten we dus maar even in het midden. 

Want inmiddels vraagt alweer een andere actualiteit onze aandacht. Kort 

geleden is de beroemde zo geheten “lapjesboom” of Koortsboom van 

Overasselt tweede geworden in de wedstrijd, welke boom dit jaar de 

beroemdste van ons land mag worden genoemd. Wat heeft dat met 

Millingen te maken? Nu, die verbinding werd al in 1885/6 gelegd, toen de 

Wijchense 

hoofdonderwijzer en 

schrijver Gomarius 

Mes in De Katholieke 

Illustratie zijn verhaal 

“De Koortskapelle of 

kapel van Sint-

Wilbert” liet 

afdrukken. Ik herhaal 

er hier de 

hoofdzaken van, 

geïllustreerd met een 

tekening uit Millingse 

bron. 

 

Tekening: De koortsboom en kapelruïne in Overasselt, getekend door 

Richard v.d. Pol voor Heemstudie nr. 8 (1977), waarin het verhaal werd 

overgenomen.  
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We horen een overgeleverd oud relaas, dat door niet te achterhalen 

bronnen geplaatst wordt in de tijd dat Willibrord bij ons in de buurt zijn 

laatste jaren sleet. Op een bijeenkomst in het slot van Lith, waar hij de 

dochter van een “Hoeman” geneest en haar vader natuurlijk bekeert, is er 

tevens sprake van Sint-Plechelmus, die, te hulp geroepen voor een zieke 

diaken in Millingen (“die de kudde aldaar bijeen hield”), in het verhaal een 

poos eerder de weg naar Millingen zou hebben gevraagd en een 

vergelijkbare genezing zou hebben verricht. Dat de dankbare, genezen 

dochter van de “Hoeman” haar paarlensnoer aan de boom hing die ter 

plaatse van die laatste genezing groeide, werd het begin van een vroom 

gebruik waarin zelfs Karel de Grote zijn aandeel schijnt te hebben gehad. 

Voor ons is het een “opsteker”, dat het christelijk verleden van ons dorp 

kennelijk een rol heeft gespeeld in oeroude verhalen. Jammer dat ze niet 

zijn te controleren, evenmin als dat andere relaas rond de eerder 

genoemde Plechelmus, dat Michiel van de Berg (“Erica”) later in De 

Gelderlander liet optekenen en dat te lezen is in Heemstudie nr. 10 (1983).   

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

 

Ad Limina 

Tijdens zijn ontmoeting met 

de Nederlandse 

bisschoppen heeft paus 

Franciscus vrijdag 11 

november alle katholieken in 

Nederland opgeroepen om 

vooral vol te houden en niet 

op te geven. “Ook een kleine 

minderheid kan heel krachtig 

zijn,” zo citeerde kardinaal 

Wim Eijk de paus na afloop 

van de audiëntie. Ook heeft de paus de bisschoppen aangespoord tot 

nabijheid en een optimale pastorale benadering. 
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De Eucharistie in symbolen en rituelen – Inleiding 

In ons dagelijks leven kennen wij vele gewoonten. Een aantal dingen doen 

we steeds op dezelfde manier; dat geeft zekerheid en veiligheid. Sommige 

van die gewoonten zijn ons dierbaar. We laten ze niet gauw afnemen of 

veranderen. Dan zou er iets van onszelf verloren gaan.  

Ook in de kerk, in de liturgie, kennen we 

een heleboel gewoonten met een vast 

patroon. Deze rituelen verwijzen naar iets 

diepers en willen ook iets bewerken in 

ons. Dat gaat niet zonder onze aandacht 

en eerbied. Het vraagt openheid voor 

Gods liefde die heel tastbaar naar ons 

toekomt. Hij, de heilige onzichtbare God, 

die in de dagelijkse beleving wellicht als 

heel ver weg of zelfs afwezig wordt 

ervaren, komt hier heel dicht bij je.  

Aandacht voor symbolen en rituelen helpt bovendien om de kern van het 

geloof beter te doorgronden en ervan te leven. Het vraagt ook een zekere 

kennis van betekenis en inhoud. Want anders gaat er veel aan ons voorbij. 

Hoe meer je er van weet, des te meer kun je het gaan waarderen. Hoe meer 

kennis je hebt van b.v. een muziekstuk, des te meer kan het voor je gaan 

leven. Het is dus goed om proberen te ontdekken hoe in de viering van de 

Eucharistie rituelen gebeuren en waarom. Want voor katholieken is de 

Eucharistie bron en hoogtepunt. 

Door de Eucharistie worden wij gevoed, zowel door de woorden uit de 

Bijbel als door het ontvangen van de heilige Communie. In beide komt 

Jezus Christus bij ons om ons om te vormen naar Hem toe, zodat wij kunnen 

worden zoals Hij. 

Daarom zullen we dit jaar in het parochieblad de symbolen en riten die we 

in de eucharistieviering tegenkomen, wat nader gaan bekijken. We 

doorlopen de eucharistieviering in vier gedeelten en beginnen in de 

volgende editie met de houdingen die we tijdens de eucharistieviering 

aannemen. 
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Wel & Wee 

 

 

 

 

 

 

 

Gedoopt 

Millingen: Ruben Oosterwijk op 13 november 2022 

Overleden 

 

Maria Janssen–Roeberding, 95 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaart op 24 

oktober in de H. Antonius van Padua hebben wij afscheid van haar 

genomen, waarna begrafenis op de Vossengraaf. 

 

Anja Emers-Tromp, 76 jaar, Millingen 

 

Hanny Strijbos-Seiker, 72 jaar, Millingen 

 

Hermien Mooren, 82 jaar, Nijmegen. Tijdens de uitvaart op 17 november in 

de kleine Bartholomeus te Beek hebben wij afscheid van haar genomen, 

waarna begrafenis op de begraafplaats H. Barthlomaeus. 

 

Jan Reijnen, 91 jaar, Ooij. Tijdens de uitvaart op 26 november hebben wij 

afscheid van hem genomen, waarna crematie 

 

An Coerwinkel-Verriet, 67 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaart op 6 december 

in de H. Hubertus te Ooij hebben wij afscheid vn haar genomen, waarna 

begrafenis op de begraafplaats H. Remigius te Leuth. 

 

Dionne van Haren, 36 jaar, Huissen. Tijdens de uitvaart op 14 december in 

de H. Antonius van Padua te Millingen hebben wij afscheid van haar 

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: Paul 

Vink (koster Leuth), 06-53182610 

 

Contactpersoon uitvaart/koster 

Millingen: Thea Jeuriëns-Terwindt, 0481-431807 

Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167                    

Ooij: Leny Rikken, 024-6632271 (contactpersoon)  

David Brouwers, Weth. Verrietstraat 53, wheelcowboy@yandex.com (koster) 

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  

mailto:wheelcowboy@yandex.com
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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: Februari 2022  

Kopij en reacties parochieblad: vóór 22 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.  

 


