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KRONIEK VAN EEN PAROCHIE AAN DE MAAS
Unieke verhalen over 650 jaar parochieleven in Bokhoven
Verhalen over Pastoors, Kasteelheren en Maasboeren vormen de bron van het nieuwe boek
’Kroniek van een parochie aan de Maas’. Er worden pikante details prijsgegeven over de strijd
tussen kerk en gemeentebestuur, spectaculaire onthullingen over het kerkinterieur van de
eeuwenoude parochiekerk en een opmerkelijk inzicht gegeven in het leven van een middeleeuwse
gemeenschap die een status aparte had. De uitgave verschijnt bij gelegenheid van het 650-jarig
jubileum van de parochiekerk en zal op 23 maart tijdens een symposium dat plaatsvindt in de
Parochiekerk.
Het kerkdorp Bokhoven heeft in deze zesenhalve eeuw steeds ca 300 inwoners gehad, en in die
periode zijn vele verhalen rond historische gebeurtenissen opgetekend en bewaard in het rijke archief
van parochie, kasteel en schepenbank.
SYMPOSIUM OVER HISTORIE EN TOEKOMST VAN DE PAROCHIE
De kroniek bevat vele nieuwe feiten, inzichten en wetenswaardigheden en heeft als titel ‘Pastoors,
Kasteelheren, Maasboeren. 650 jaar parochieleven in Bokhoven, voorbij de oorkonden’ wordt 23
maart a.s. officieel aangeboden op een symposium dat plaatsvindt in de laat Middeleeuwse kerk met
het fraaie barokke interieur. Op dat moment bestaat de parochie(kerk) van Bokhoven op de dag af 650
jaar. De bisschop van Luik tekende op die dag in 1369 zijn akkoord en verhief de kasteelkapel tot
zelfstandige parochiekerk.
Op het symposium zal achtereenvolgens spreken Arnoud Jan Bijsterveld als hoogleraar verbonden aan
de Tilburg University over de historie van de kerk, Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne over
onze actuele rooms-katholieke kerkgemeenschap en haar toekomst en Patrick Timmermans, directeur
van Erfgoed Brabant, over het verhaal achter de kerkelijke monumenten.
Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk en burgemeester van ’sHertogenbosch Jack Mikkers zullen aanwezig zijn. Door de huidige pastoor Alphons Boom, norbertijn
zullen de eerste exemplaren worden uitgereikt.
Auteurs
Auteurs zijn Frans van Gaal, Wies van Leeuwen en Kees van den Oord.
Het boek is uitgegeven door Berne Media, uitgeverij Abdij van Berne en de prijs van het
jubileumboek is € 35,00. Bij voorintekening (tot 23 maart) is het bedrag € 29,95. Hiervoor verwijzen
we naar de website van de parochie H. Antonius abt.
Het boek is gebonden, rijk geïllustreerd, full colour, 256 pagina’s.
De uitgave is mogelijk gemaakt met steun van verschillende fondsen, bedrijven en particulieren.
ZONDAG 24 MAART
Op deze dag zal Bisschop Mgr. Gerard de Korte voorgaan in de Eucharistieviering, aanvang 11.45 uur.
met begeleiding van de Dameskoor van de parochie. Die dag blijft de kerk open tot 16.00 uur. De
geschiedenis van kerk en parochie zal aan de hand van een PowerPoint zichtbaar gemaakt worden. Het
boek is dan verkrijgbaar.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Xaveer v.d. Spank, pastor em. xvds@live.nl, tel. 073-8510569;
Jan van Heijningen, lid kerkbestuur, jahe@home.nl, tel. 088-4402423.

