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OVERWEGING 
	

ER OP UITGESTUURD… 
De Norbertijner abt Denis Hendrickx heeft in het kwartaalblad 
Berne van september een behartenswaardig artikel geschreven 
over de opdracht van ons, gelovige leken, in deze tijd van 
schreeuwend gebrek aan gewijde voorgangers. Wij zouden ons 
zijn boodschap aan moeten trekken. Daarom wil ik de essentie 
van zijn boodschap in het onderstaande doorgeven. Hij ontleend 
deze boodschap aan het evangelie waarin Jezus zijn leerlingen 
twee aan twee uitzendt om zijn boodschap te verkondigen: 
 
Het lijkt, zegt hij, een gerechtvaardigde vraag voor ons voor 
wie deze opdracht eigenlijk geldt. Wij zijn geneigd die 
opdracht alleen maar toe te kennen aan hen die in de kerk 
officieel als pastor zijn aangesteld. Er wordt dan alleen 
gekeken naar ongehuwde gewijde mannen. De mogelijkheden van 
verbreding lijken de laatste jaren eerder te verminderen dan 
groter te worden. Wat betekent dat? 
We konden ons gedurende lange tijd een royaal kader van 
vrijgestelden veroorloven. Er werd niet of nauwelijks aan 
gedacht dat de opdracht van Jezus veel breder is dan wij haar 
interpreteren. Jezus bedoelde immers dat elke christen zich 
moet belasten met de taak die Hij zelf op zich genomen had. 
In onze westerse cultuur is het vandaag overduidelijk dat het 
aantal vrijgestelde priesters drastisch afneemt, met als gevolg 
samenvoegen of fuseren van parochies. Toch lijkt nagenoeg 
alles op de exclusieve priesterkerk gebouwd en ingericht te 
moeten worden. 
 
Spannen we daarmee niet het paard achter de wagen? In feite 
word het de geloofsgemeenschappen onmogelijk gemaakt om 
zelfstandig te functioneren, terwijl toch iedere 
geloofsgemeenschap het recht heeft over een gewijde leiding 
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te beschikken, die hen voorgaat in de viering van de eucharistie, 
of dat nu een man is of een vrouw. Waarom geen nadruk op 
deeltijd-verbondenheid van vrijgestelden om de dienst van de 
leiding op de schouders te kunnen nemen? Waarom geen 
aanstellings- en wijdingsmogelijkheden voor vrouwen en mannen 
die bereid zijn en daartoe voorbereid? Waarom zenden we hen 
daartoe niet officieel?    
We moeten ons niet blijven opsluiten in ons eigen kringetje. De 
gaven houden voor ieder van ons een roeping in. De leiding van 
onze kerkgemeenschap zal al die gaven serieus moeten nemen 
en mannen en vrouwen onder ons de kans moeten geven om hun 
gaven in te zetten. Zolang van bovenaf niet het groene licht 
gegeven wordt om het leiderschap in nieuwe vormen te gieten, 
zullen we naar creatieve oplossingen moeten zoeken die de 
voortgang van onze kerkgemeenschap garanderen. Wellicht 
worden daarbij grenzen overschreden, maar waar het belang 
van mensen boven alles gaat, geldt niet de wet, maar de Geest 
met een hoofdletter!  
 
Stof voor overdenking en discussie! 
 
Henk van Eupen  
 
 
 
 

Broeders en Zusters, 
U bent geroepen om vrij te zijn. 

Misbruik die vrijheid niet 
om Uw eigen behoeftes te bevredigen. 

Maar dien elkaar in liefde. 
Galaten 5 vers 13 
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NADENKERTJE 
De Bijbelclub was afgelopen. De kinderen gingen naar buiten. Vandaag 
hadden zij gehoord dat God alomtegenwoordig is. Dat wil zeggen: GOD 
IS OVERAL. Dit is natuurlijk voor kinderen niet zo gemakkelijk te 
begrijpen. 
 
Op straat stond een man, die de vrolijke kinderen zag. “Waar 
komen jullie vandaan“? vroeg hij aan een jongen. “Uit de 
Bijbelclub”, was het spontane antwoord. “Zo, zo, zei de man, dan 
wil ik jullie meteen iets vragen”. 
Die woorden uitsprekend, tastte hij in zijn jaszak; hij haalde 
een sinaasappel tevoorschijn en ging verder: “Die mag je 
hebben wanneer je mij vertelt waar God is”. 
De eerder sprekende jongen, in het geheel niet verlegen, keek 
de vrager vrolijk aan en vertelde met het trotse gevoel van zijn 
zojuist geleerde kennis van God: “En ik geef u twee sinaasappels 
als u mij vertelt waar God niet is”. 
Diep geraakt liet de man zijn hand zakken. “Waar God niet is?” 
herhaalde hij, de jongen verwonderd aankijkend. 
De jongen, diep ademhalend, vertelde de man, dat hij het op de 
Bijbelclub had gehoord. “God is niet in de harten van hen, die de 
Heer Jezus als Verlosser afwijzen, van ongelovigen”. 
De man haalde nog een tweede sinaasappel uit zijn zak, gaf 
beide vruchten aan de jongen en liep verslagen en 
peinzend weg: Hij kon niet anders dan 
constateren dat deze jongen hem gewezen had 
op zijn lege hart. Leeg en zonder God 
in dit leven betekent tevens een eeuwig oordeel 
na dit leven. 
Jesaja 57 vers 15   

 
Wees niet eigenwijs, 

Laat je door Mij leiden. 
Dan zal geen kwaad je treffen. 

Psalm 32 vers 9 
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LIEF en LEED  
⫸ Overleden:  
 In ons vorig parochieblad maakten wij melding dat Bertus 
van de Brand was overleden kort na zijn verhuizing om bij zijn 
vrouw te kunnen wonen in de Taling. Recent is ook zijn vrouw  
R v.d. Brandt overleden.   

   Nadat in mei zijn vrouw is overleden is in augustus onze 
parochiaan heer Becx overleden.  

  Recent is kort na haar 90ste verjaardag overleden onze 
parochiaan mevrouw Tiny vd Leeden. 
Wij wensen hun familie en dierbaren heel veel sterkte! 
 
 ⫸ Rick Bomans en Marieke Boerman (buurtjes van 
onze kerk) hebben elkaar kortgeleden het ja-woord 
gegeven. 
Van harte gefeliciteerd en veel geluk! 
 
⫸ Maart 2019 mogen wij het 650-jarig bestaan vieren van onze 
Heilige Antonius Abt Parochie, ter gelegenheid hiervan zijn enkele 
auteurs een kroniek van onze Parochie aan het maken, hiervoor 
kunt u vooraf intekenen. Formulier is bijgevoegd. Verder is er 
speciaal voor deze gelegenheid een noveenkaars ontworpen. Noveen 
is voor negen dagen, iedere dag een euro, totaal €9,00 per kaars. 
Te koop bij vieringen en middels een mailtje naar de redactie van 
dit Parochieblad. 
 
⫸ Het Bokhovens dameskoor:   
Zondag 7 oktober 2018 verzamelen ze om 10.00 uur bij de 
Kastanjeboom bij de kerk. Vertrek naar “Mariaoord” in Rosmalen waar 
ze om 11.00 uur de viering met zang mogen verzorgen. 
Het geeft hun een fijn gevoel dat ze dit mogen doen voor de mensen 
die door een ziekte of ongeluk in het Verpleegtehuis moeten 
verblijven. 
Na de viering staat er koffie met cake voor hun klaar. 
Volgend jaar komt ons dameskoor weer graag terug in Rosmalen. 
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VICE VOORZITTER KERKBESTUUR aan het woord… 
 
Toen ik gevraagd werd me voor te stellen als de nieuwe 
vicevoorzitter van de H. Antonius Abt Parochie in Bokhoven 
realiseerde ik me dat wij, de nieuwe bestuursleden, in een 
eerder Parochieblad al hadden gedaan. Aan dat voorstelrondje, 
betreffende mijn persoon, is niet veel toe te voegen. Ik zou 
jullie, in plaats daarvan, wel een blik achter de schermen van 
ons Kerkbestuur kunnen gunnen. Een, grotendeels nieuw Kerk 
Bestuur. Daarbij wat lopende zaken maar ook de zaken die zich 
in de nabije en verdere toekomst zullen aandienen.  
Wat mij, sinds mijn aantreden, enkele weken geleden, is 
opgevallen dat er veel, heel veel gebeurt binnen een, zo op het 
oog kleine Parochie. In dat opzicht lijkt een historisch kerkje 
wel degelijk op een zeeschip wat continu onderhoud vereist. 
Het stapeltje mapjes op de, door mij vrijgemaakte plank in de 
kantoorkast, wordt langzaam hoger. Gelukkig gaan er, ook 
mapjes weg omdat die klusjes geklaard zijn, maar dan toch 
blijft er aardig wat achter; de projecten die wat meer tijd 
nodig hebben vanwege betrokkenheid door “externen”, zoals 
aannemers en de kleinere zaken die wij zelf kunnen regelen.   
Allemaal zaken die nodig zijn om de parochie draaiende te 
houden en het gebouw in prima staat te houden, we zijn een 
Rijksmonument en dat geeft de nodige verplichtingen.  
Voorbeelden zijn het vernieuwen van enkele eeuwenoude 
balkverbindingen in de klokkenstoel en het bestrijden van de 
bonte knaagkever in de uurwerkruimte. Perfect gedaan door 
een aannemer in houtrestauraties en, in het 
najaar werkzaamheden aan de 
bliksembeveiliging, ook door een 
gespecialiseerd bedrijf m.b.v. een hoogwerker.  
 
Kleinere klussen, maar niet onbelangrijk, zijn het mooi maken en 
houden van ons kerkhof, het snoeien van de leilindes in de 
pastorietuin, het schoonhouden van de kerk etc. etc.  
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De laatste punten steeds mogelijk gemaakt door onze, 
onmisbare, vrijwilligers.  
Op 27 September jl. werden wij bezocht door een groep 
Chileense Franciscanessen wier stichteres Bokhoven bezocht 
heeft rond 1800, op weg naar hun uiteindelijke klooster in 
Roosendaal en van daaruit gezonden naar Zuid-Amerika. Dan is 
het heel fijn dat we ze een prachtige plek kunnen tonen.  
Ook is een kleine groep druk bezig met de organisatie van het 
650 jarige bestaan van onze Parochie in maart 2019. Voor de 
vele bekende en minder bekende genodigden en, zeker niet in 
de laatste plaats, onze Parochianen en Bokhovenaren willen wij 
dan ook goed voor de dag komen.  
En niet te vergeten de Corneliusbedevaart, welke we ook weer 
net afgesloten hebben. 
Logisch dat we het daarmee druk hebben, soms wat meer, soms 
wat minder druk. Maar we hebben daar plezier in en hopen dat 
jullie onze inspanningen zien, en ervan kunnen genieten. We zien 
onszelf als een heel toegankelijk bestuur dus, als er iets mocht 
zijn laat het ons dan weten. Via het bekende e mailadres: 
pastoor@parochiebokhoven.nl of ons  
telefoonnummer: 0646034624 
Chris Donkers  
vicevoorzitter  
Kerk Bestuur H. Antonius Abt, te Bokhoven 
 
 
 
 
 
Samenstelling huidig Kerkbestuur: 
Chris Donkers  vicevoorzitter 
Piet van Delft  secretaris/penningmeester 
Harold Bourne  lid  
Henriëtte van Aart lid 
Jan van Heijningen lid 
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 
 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur  
tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn vet 
gedrukt. Rob Dommisse zorgt bij de meeste 
vieringen voor de orgelbegeleiding en hij is dirigent 
van het dameskoor. 
 
Verzoeken om intenties kunt u opgeven bij 
Frans van de Water,  
Gr. Engelbertstraat 9, 
5221 BV in Bokhoven 
Tel.nr. 073-6312025 
Emailadres: vdwater@oeteldonk.org   
 
 
 
Intenties  
 
1e zondag  
van de maand     Antoon van Mil en overleden ouders 
2e zondag     “     Toos  en Jan van Gaalen  
                          Fred Leenaers  
3e zondag     “     An Weijts    
                          Jo en Mien Vugts- Brekelmans (18 nov)                         
4e zondag     “     Frans Hol 
                          Anneke Kimmel ( 28 okt en 25 nov )  

    José Becx ( 28 okt en 25 nov )  
5e zondag    “     Anneke Kimmel  ( 30 dec )  
      José Becx  ( 30 dec )                                                                                              
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VIERINGEN OKTOBER T/M DECEMBER 2018 
 
07 okt Viering zonder orgelbegeleiding 
14 okt Viering met orgelbegeleiding 
21 okt Viering met orgelbegeleiding 
28 okt Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
04 nov Viering met orgelbegeleiding 
11  nov Viering met orgelbegeleiding 
18 nov Viering met orgelbegeleiding 
25 nov Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
02 dec 1e ADVENT Viering met orgelbegeleiding 
09 dec 2e ADVENT Viering met orgelbegeleiding 
16 dec 3e ADVENT  Viering met orgelbegeleiding 
23 dec 4e ADVENT Viering met orgelbegeleiding 

 
 
 

24 dec KERSTAVONDVIERING  maandag 21.00 uur 
                         met dameskoor en orgelbegeleiding 
25 dec 1e KERSTDAGVIERING   

    met dameskoor en orgelbegeleiding 
26 dec 2e KERSTDAG  geen viering 
30 dec Viering met orgelbegeleiding 
 
2019 
01 jan geen viering 
04 jan Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
Na de viering  NIEUWJAARSRECEPTIE 
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DIACONIE 
 
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over diaconie.  
Wat is diaconie eigenlijk? Zo moeilijk kan het niet zijn, dacht 
ik. Toch maar even opgezocht, handig zo’n computer.  
Diaconie: in de Rooms-Katholieke Kerk wordt de zorg aan 
hulpbehoevenden meestal niet langer waargenomen door 
gewijde diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke 
parochie, is voor een belangrijk deel overgenomen door leken. 
Diaken komt van het Griekse woord ‘diakonos’, wat dienaar 
betekent. 
Ik herinner me dat er vroeger huizen waren waar arme mensen 
konden wonen en dat de nonnen daar dan gingen werken en eten 
kookten. Ook waren er, niet zichtbaar, schuren waar kleding 
werd gegeven aan kinderen waar ze dan een glaasje limonade 
kregen met een droog koekje. Een traktatie waar ze dol op 
waren.  
Is dat dan diaconie? Of is het gewoon iets wat je doet als je 
zorg hebt voor de medemens? Zorg hebben voor……Een goede 
gewoonte, toch? En zo vanzelfsprekend. Maar toch, vaak komen 
we er niet toe. Een druk leven, kinderen die alle tijd en 
aandacht opeisen, je baan waar zoveel op het spel staat, die 
sportclub waar je toch echt naar toe wilt gaan en dan nog al die 
familiebezoeken. Het leven zit vol, geen tijd voor diaconie. 
Maar is dat wel zo? Doen we niet dagelijks aan diaconie? We 
helpen toch zeker wel die oudere mevrouw die moeite heeft om 
haar boodschappen in te pakken; we vragen aan onze collega hoe 
het met haar dochtertje gaat die ziek is en of je wat werk uit 
haar handen kunt nemen, zodat ze eerder naar huis kan; je 
neemt wat eten mee voor je vader als je op 
bezoek gaat en doe gelijk even het bed 
verschonen en je neemt de was mee.  
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Ook in de parochie van Bokhoven doen we aan diaconie. Op vele 
vlakken proberen we aandacht te hebben voor de kwetsbaren in 
onze gemeenschap. Niet zozeer zij die ziek zijn, maar ook 
aandacht voor eenzaamheid, hulpeloosheid, stil verdriet.  
 
De diaconie groep van uw parochie wil graag vele mensen 
bereiken. Wij, Frans van de Water, Jet van Mill, Mien de 
Greef, Willy Brekelmans en Henriëtte van Aart hopen dat u ons 
inseint waar hulp nodig is.  
Een bloemetje ter ondersteuning, een 
kaartje ter bemoediging of zomaar 
even een bezoekje en bakkie 
koffiedrinken. Er zijn vele 
mogelijkheden om elkaar te helpen, om 
er gewoon voor elkaar te zijn! 
Want dienaar zijn is zo moeilijk nog 
niet, zeker niet als we het met z’n allen 
doen.  
U kunt ons altijd hierover aanspreken of even bellen of mailen. 
 
Namens de diaconie groep dank voor uw inbreng.  
Henriëtte van Aart 
0623940314 
henriette.van.aart@gmail.com  
 
 
 
 
“Houd de onderlinge LIEFDE  in stand 
  En houd de gastvrijheid in ere 
  Want zó hebben sommigen zonder te weten 
  ENGELEN ontvangen”. 
                 Hebreeën  13 vers 1 en 2   
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‘ANDERS in de KERK’ 
 
BEN IK MJN BROEDERS HOEDER?   
Inspiratie uit Tilburg 
De derde bijeenkomst van ‘Anders in de kerk’ rond het 
jaarthema ‘Pro Deo’, werd verzorgd door Thea van Blitterswijk, 
Directeur van Het Ronde Tafelhuis Interreligieus centrum. 
Pastor Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok.  
Het Ronde Tafelhuis in Tilburg Noord heeft als doelstelling 
wijkbewoners met al hun verscheidenheid in religie en cultuur 
met elkaar in contact te brengen. Dat doen zij door het 
organiseren van activiteiten, het huisvesten van organisaties 
met een culturele of religieuze achtergrond. Daarnaast zijn zij 
een volwaardige partner van organisaties in wijk en stad. Een 
belangrijk aspect van hun werk is de ontmoetingsfunctie, ieder 
die dat wil is welkom voor een gesprek of activiteit.  
Hier vertelde Thea van Blitterswijk over. Met zachte stem en 
zeer bevlogen. Vooral de ontmoetingen blijken belangrijk in het 
Ronde Tafelhuis en de betovering van de verhalen. Het wonder 
krijgt op deze plek in Tilburg Noord een plaats terug in de 
samenleving. Her-toveren noemt ze dat.   
  
Het Ronde tafelhuis is in 2008 geopend en heeft zich 
ontwikkeld tot een plaats waar mensen op verhaal kunnen 
komen, maar ook waar mensen hun verhaal kunnen schrijven 
over de toekomst. Iedere vreemdeling brengt zijn eigen God 
mee, aldus Thea van Blitterswijk. Iedere vreemdeling is blij 
met belangstelling in zijn of haar verhaal. Het voelt als 
erkenning in zijn of haar mens-zijn. Dit is niet 
te organiseren maar gebeurt op de plaats waar 
12 groepen een thuis gevonden hebben in 
Tilburg Noord. Daar gaan zij met elkaar in 
gesprek over gebeden en poëzie. 
  



13 
 

Het gesprek daar gaat het dus om. Een belangrijke 
randvoorwaarde hiervoor is een sfeer waarin dat kan gebeuren, 
aldus Thea van Blitterswijk. Want in de spontane gesprekken 
gebeurt het (wonder). Dankzij de ontmoetingen en de 
gesprekken is er zorg voor elkaar buiten de vieringen van de 
afzonderlijke groepen om. De groepen doen ieder hun eigen 
ding. Maar mensen uit de verschillende groepen helpen elkaar 
ook thuis, zij trekken met elkaar op, zij zijn hun broeders 
hoeder.   
Komt zoiets door alleen idealisme tot stand? Idealisme is zeker 
een belangrijk ingrediënt maar daarnaast kan zonder een grote 
dosis realisme en hard werken niets bereikt worden. Dit maakte 
Thea van Blitterswijk duidelijk in de discussie. 
Het is met name opboksen tegen de vooroordelen die breed 
uitgemeten worden in de media. Daarom is er in de afgelopen 
tien jaar door de organisatie veel tijd en aandacht besteed aan 
de relatie met de geboren en getogen Tilburgers in de omgeving 
waarin het Ronde Tafelhuis gehuisvest is.  
De levendige discussie met de inleider van deze avond werd 
vooraf gegaan door een muzikaal intermezzo verzorgd door de 
getalenteerde jonge violiste Lexie Kiep en traditioneel volgde 
na de discussie een genoeglijke nazit. 
 
Trudy Lemmers, 12 september 2018 
 
*Vrijdag 19 oktober: “Van roeping naar roepende in de 
woestijn” 
Patrick Kuis, woorddienstbegeleider, voormalig priester 
 

Broeders en Zusters, 
U bent geroepen om vrij te zijn. 

Misbruik die vrijheid niet 
Om Uw eigen behoeftes te bevredigen. 

Maar dien elkaar in liefde. 
Galaten 5 vers 13 



14 
 

OPEN MONUMENTENDAG 
 

Antonius Abtkerk 
 
 

Parochiekerk Sint-Anthonius Abt 
Gravin Helenastraat 1, Bokhoven 
– Open op zondag van 12.30 tot 17.00 uur (beperkt open 
vanwege bedevaart). 
– Toelichting door gidsen van de Kring Vrienden van 
 ’s-Hertogenbosch. 
Deze fraaie dorpskerk dateert in de huidige vorm uit de 15e 
eeuw. De toren is het oudste onderdeel. Het eenbeukige schip 
werd in 1495 na een brand herbouwd. Het transept en koor 
dateren, ondanks de nog gotische vormentaal, deels uit 1610. De 
overwelfde doopkapel aan de noordzijde werd toegevoegd 
omstreeks 1500. Het kerkgebouw heeft een rijk 
barokinterieur. Het rococo stucplafond, voorzien van 
ornamenten en sterren, dateert uit 1771. Het eveneens barokke 
altaarretabel met beeld van Sint-Michaël (circa 1700) is 
afkomstig uit de Michaëlkerk in Dennenburg. Het vroegere 
hoofdaltaar, nu geplaatst in het transept is eveneens vroeg 
18e-eeuws. Het orgel op de houten orgeltribune komt uit circa 
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1780. Het is in 1979 in de Bokhovense kerk geplaatst na eerder 
in andere kerken dienst te hebben gedaan. De 19e-eeuwse 
preekstoel is voorzien van voorstellingen 
uit het leven van de heilige Norbertus. De kerk heeft diverse 
belangrijke grafmonumenten, waaronder grafzerken voor de 
heren van Bokhoven. Het meest monumentale is de grafzerk uit 
1649-52 voor Engelbert van Immerzeel, de eerste graaf van 
Bokhoven († 1652) en diens vrouw Hélène de Montmorency († 
1649), gemaakt door de bekende beeldhouwer Artus Quellien. 

Uit: “open Monumentendag ’s-Hertogenbosch” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informatie over de AVG is gepubliceerd op 
www.rkkerk.nl alsmede op www.rkk-avg.nl. 
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KERKBESTUUR 
 

 Iedere twee maanden is er een 
bijeenkomst van het Parochiebestuur, nog 
resterende data voor 2018 zijn 1 oktober en 10 
december. 

Voor het aanleveren van agendapunten of 
overige vragen of informatie kunt u een mailtje 
sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl 

 
 

REDACTIE van dit Parochieblad wenst u een hele 
mooie Herfst en vergeet niet van elkander te 

genieten! 
 

 
 
Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83 
 
Redactie:  Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten 
Email:  pastoor@parochiebokhoven.nl 
Website: www.parochiebokhoven.nl 
Productie:  Copyshop Den Bosch 


