
1 
 

 
 

 
 
 
 
 

PAROCHIEBLAD BOKHOVEN 
Nummer 61, april 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Heilige Antonius Abt kerk Bokhoven 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	

	



2 
 

OVERWEGING 
	

Tussen feest en feest, 
 
Het is alweer voorbij, dat grote feest van 650 jaar bestaan. Een scala 
aan activiteiten, gebundeld in een symposium en een viering, is de 
revue gepasseerd. Op zaterdag konden we luisteren naar prominenten 
op het gebied van historie en kerkgeschiedenis. Het prachtige boek 
werd gepresenteerd. Op zondag hebben we kunnen vieren dat de 
parochie 650 jaar bestond, in een eucharistieviering met drie heren, 
zoals we vroeger zeiden. We werden tot bezinning gebracht door de 
woorden van abt Denis Hendrickx en bisschop Gerard de Korte.  
Een weekend om niet te vergeten en alle dank aan degenen die voor of 
achter de schermen hebben meegewerkt. 
 
En dan zijn we alweer op weg naar het volgende feest: Pasen. We 
vieren de opstanding van Jezus, een nieuw begin na de doodservaring. 
Ook voor ons kan Pasen een nieuw begin worden. Als we uit onze 
dorheid weten op te staan, als we het leven weer oppakken na een 
verlieservaring. Pasen is niet alleen een feest waarbij we terugkijken 
naar wat geweest is. Het is juist een feest om van het leven te 
genieten en ervoor te danken. Na de Goede Vrijdag komt er een 
Paaszaterdag en een Paasfeest van leven. 
 
In The Passion, alweer een 
traditie op de Nederlandse 
televisie, gaat het leven van 
Jezus ook door. Als het 
witverlichte kruis aangekomen 
is in het centrum van het 
bruisend alledaags leven, dan 
zie we Jezus terug; op een 
toren, op een brug, over water.  
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Maar we zien hem ook terug bij verliefde mensen in het park, bij zieke 
mensen in het ziekenhuis, bij oudere mensen in het verpleegtehuis. 
Kortom, Jezus is te vinden daar waar de mens het kwetsbaarst is. 
 
En we kunnen ons afvragen hoe het bij ons is gegaan. Hoe hebben wij 
gereageerd op minder goede berichten? Waar hebben wij het kruis 
ervaren en gedragen? Hebben wij ons kruis herkend en opgepakt? 
Hebben wij die dor- en doodsheid meegemaakt? En waar komen wij tot 
opstanding, tot nieuw leven?  
 
Veel vragen, grote vragen die niet zomaar beantwoord zijn. Eerder zijn 
het vragen om eens dieper over te denken, nader over te spreken. Zo 
kan er helderheid, licht, in ons leven ontstaan. Kruisen worden minder 
zwaar, De dorheid komt weer tot bloei, zoals het bekende lied van 
Oosterhuis: De steppe zal bloeien. Het land zal weer geel en groen 
kleuren; de zon laat zich weer zien, de bomen staan al in knop. 
 
Zo mogen we allemaal, niemand uitgezonderd, Pasen vieren, als 
kwetsbare mensen op weg door het leven. Ik wens iedereen een Zalig 
Pasen, een leven in overvloed. 
 
Fons Boom, o.praem. 
 
 
De gelijkenis van het mosterdzaad 
Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant  
dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 
Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, 
maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. 
Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de 
takken. 
                                                Matteüs 13, vers 31 en 32 
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LIEF en LEED  
Overleden:   

  Onze parochiaan en moeder van kerkbestuurslid Jan van Heijningen, 
mevrouw Maria van Heijningen is in januari op 94-jarige leeftijd 
overleden. 

Ook parochiaan en de moeder van onze vice-voorzitter Henriëtte van 
Aart, mevrouw Joke Godschalk is in januari overleden. 
 
Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte! 
 
 

Op 10 Jan. 2019 is Denis Hendrickx herkozen 
voor een periode van negen jaar als Abt van de 
Norbertijnen in Heeswijk.  
 
 
 

NIEUWJAARS SPEECH vice voorzitter 
 
Iedereen van harte welkom bij deze nieuwjaarsreceptie in onze mooie 
monumentale kerk van Bokhoven.  
In deze tijd van het jaar zijn de mensen gewend om terug te kijken op het 
voorbije jaar en om grote plannen te maken voor het nieuwe jaar. Ik denk dan 
altijd bij mezelf: Wat zouden en Maria en Jozef gedaan hebben in deze periode? 
Ze zullen terug kunnen kijken op een turbulent jaar. Een zwangerschap, niet geheel 
gepland lijkt me zo. Een reis van enkele dagen en dan een kind ter wereld brengen 
in erbarmelijke omstandigheden. Wat moet er van ons kind terecht komen, zullen 
ze beiden gedacht hebben. Of zouden ze het al geweten hebben? Zouden ze 
geweten hebben dat hun zoon de Verlosser van de wereld zou worden? Dat hij een 
heel bijzonder leven tegemoet zal gaan? Wat zouden Maria en Jozef gewenst 
hebben met de jaarwisseling? 
 
Geloof, hoop en liefde? 
Misschien wel. Want ook zij waren tenslotte een normaal gezin. Een gewone vrouw, 
een hardwerkende timmerman met hun pasgeboren zoon.  



5 
 

Geloof. Wat is dat voor ons? Het geloof hebben in een betere toekomst voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Geloof hebben in hetgeen wat we doen. Geloven dat wij, 
zoals we hier vanmiddag aanwezig zijn, iets mogen betekenen voor die ander. Voor 
dat kindje wat geboren is. Geloven dat onze parochiegemeenschap dit jaar een 
bijzonder jaar mag gaan beleven. Geloven dat er nog eens 650 jaar bij mogen 
komen voor de parochie Bokhoven.  
Hoop. Hoop hebben op een gezond leven. Een veilig bestaan op deze aarde. Hoop 
houden op dat ene medicijn, wat je leven kan verbeteren. Hoop houden dat het vele 
lijden je bespaart blijft. Hoop delen met je medemensen om je heen. Hopen dat je 
steun en toeverlaat kunt zijn voor die ander. Hopen dat de geboorte en het lijden 
van Jezus niet voor niets is geweest. 
Liefde. Dat is de makkelijkste van de drie, toch? Want liefde geven we allemaal. 
Aan je partner, je kinderen en familie. Oh, ja, en aan onze poes of hond of konijn. 
Maar is dat wel echte liefde? Liefde omvat meer als houden van. Het geeft je 
leven zin, een doel om voor te leven, een reden om elke dag weer op te staan, een 
glimlach op je gezicht. Maria en Jozef werden overspoeld met liefde toen ze hun 
pasgeboren zoontje in hun armen hielden. Onvoorwaardelijke liefde!! Wat een 
cadeau om te mogen ontvangen en om te mogen geven aan een ander.  
Ik mis eigenlijk nog Vrede. Vrede is geen uitgemaakte zaak tegenwoordig.  
Overal om ons heen zijn er grote en kleine 
conflicten, hebben de mensen ruzie om 
……geloof, hoop en liefde?  
Vele kinderen zijn het slachtoffer van geweld, ze hebben geen eten, geen 
toekomst om voor te leven. Geen hoop. Verderop is er een oorlog gaande omdat 
het geloof mensen uit elkaar drijft. En gezinnen zijn ontwricht omdat de ouders 
niet de liefde kunnen opbrengen om samen te zijn.  
 
Hoe heeft het kerkbestuur tegen het afgelopen jaar aangekeken? 
Het is een druk jaar geweest. U heeft het allemaal kunnen lezen in het 
bestuurs-verslag over 2018 wat staat in ons parochieblaadje. We hebben 
natuurlijk, net als u, vele wensen voor het nieuwe jaar.  
We hopen dat het een stabiel jaar mag worden, een feestelijk jaar, een 
gezellig jaar. Stabiliteit komt een parochiegemeenschap alleen maar ten 
goede.  
Bij dit alles hopen we te mogen blijven rekenen op de betrokkenheid van de 
inwoners van Bokhoven en onze parochianen van buiten de dorpsgrenzen.  
Samen maken we en zijn we de geloofsgemeenschap. 
Wij zijn en willen een gezonde en zelfstandige gemeenschap blijven. We hebben 
een prachtige monumentale kerk, waar elke zondag een viering wordt gehouden. 
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We hebben een grote groep voorgangers die bereid zijn om naar Bokhoven te 
komen en natuurlijk is Xaveer van der Sprank ook altijd bereid om voor te gaan. 
Fons Boom is onze pastoor, echter door tijdgebrek van hem, wat meer op afstand. 
Als het bestuurszaken of de uitvoering van sacramenten betreft zoals dopen, 
uitvaarten en dergelijke vindt er altijd afstemming plaats.  
Heel veel dank hiervoor aan iedereen.  
We hebben een goed bestuur met vele kwaliteiten. De verschillende taken 
binnen het bestuur, hebben we recent opnieuw verdeeld. De beheerstaken zijn 
losgekoppeld van de functie van vicevoorzitter. Iedereen weet waar zij of hij 
verantwoordelijk voor is. Het beheer van de kerk, het kerkhof, de tuin en directe 
omgeving, hebben we ondergebracht bij de beheerscommisssie. Deze commissie, 

bestaat uit Lambert Vugts, Nico de Laat, Ad Brekelmans 
en Loek Prinsen. Zij zullen ervoor zorgdragen dat 
alles prima in orde is en blijft.  
Dit jaar, 2019, is voor onze parochie een jubileum 
jaar. Onze parochie bestaat dan 650 jaar. Ook 
tijdens de hervormingen werden er in deze parochie 
vieringen gehouden. Dit laten we niet onopgemerkt 
voorbijgaan.  
  
Dat onze kerk in trek is bij veel bezoekers en 
sprekers, zien we terug tijdens de vrijdagavonden 
van Anders in de kerk. Deze formule slaat duidelijk 
aan en voorziet in een behoefte. We hebben al vele 
zinvolle lezingen mogen horen, vele discussies mogen 
voeren en vaak gezellig nagepraat. Ook in dit 

komende jaar worden er verschillende lezingen 
gehouden. Een goede invulling voor uw vrijdagavond.  

 
Al met al veel wensen en veel goede voornemens; zoals elke zondag de viering 
bijwonen. Hopelijk komen ze allemaal uit en kunnen we aan alle wensen voldoen. Het 
bestuur gaat zijn uiterste best doen, maar vraagt daarbij om uw hulp en steun. We 
zijn maar met een klein clubje en uitbreiding is echt nodig om een stukje 
continuïteit te kunnen garanderen. Mocht u nog tijd en gelegenheid over 
hebben……u bent van harte welkom.  
Een woord van dank aan iedereen die mij de kans heeft gegeven en geeft om 
vicevoorzitter van deze parochiegemeenschap te kunnen en mogen zijn. Dank 
ook aan mijn man Fons, dat hij mij de gelegenheid geeft om deze functie te 
aanvaarden.  
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Een speciaal woord van dank aan de vorige vicevoorzitter, Loek Prinsen. Hij 
heeft vele jaren onze parochiegemeenschap mede geleid en heeft dat met veel 
zorg en inzet gedaan. Daarom leek het ons een passende geste om hem de 
Paaskaars van 2017 te overhandigen. De Paaskaars is een symbool van nieuwe 
leven en van het licht van Christus.  
 
We blijven hopen, we doen het met veel liefde en blijven geloven in de 
goedheid van de mensen door de geboorte van een klein kind. Een vredeskind.  
Dit geloof, onze hoop en zijn liefde en vrede-wens ik u allen voor het 
komende jaar.  
 
Henriëtte van Aart, vice voorzitter 
 
 
Ik vroeg aan God om mijn trots weg te nemen 
God zei: “Neen. Het is niet aan Mij om die weg te nemen 
Het is aan jou om hem op te geven.” 
  
Ik vroeg aan God om me geduld te geven. 
God zei: “Neen. Ongeduld is het gevolg van bezorgdheid. 
Geduld wordt beoefend. Het wordt verdiend.” 
  
Ik vroeg aan God om me gelukkig te maken. 
God zei: “Neen. Gelukkig worden is jouw levenstaak. 
Ik wil je wel mijn Zegen geven.” 
  
Ik vroeg aan God om me voor ziektepijn te behoeden. 
God zei: “Neen. Pijn geduldig verdragen doet groeien. 
Dat kan je dichter bij Mij brengen.” 
  
Ik vroeg aan God om me geestelijk te doen groeien. 
God zei: “Neen. Groeien is iets dat uit jezelf moet komen. 
Ik zal je wel snoeien zodat je beter vruchten draagt.” 
  
Ik vroeg aan God om te helpen 
Om zoveel mensen te houden als Hij van mij houdt. 
God zei: “Ah, eindelijk heb je het begrepen. 
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3-KONINGEN 
 
Onze drie koningen hebben dit jaar € 463,00 bij elkaar gebracht, het doel 
was “Clini Clowns”, een mooi project om zieke kinderen een glimlach te 
bezorgen. In onze kerk is dit geld aangeboden aan Xaveer van der Spank, 
hij heeft het project toegelicht en samen met de kinderen kaarsjes 
aangestoken bij de kribbe.  
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 
 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur  
Tenzij anders aangegeven. 
Bijzonderheden zijn vetgedrukt. 
Rob Dommisse zorgt bij de meeste vieringen voor de 
orgel begeleiding 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     “     “       “    Fred Leenaers en Maria van Heijningen 
3e zondag     “      “       “   An Weijts    
4e zondag     “      “       “   Frans Hol (28/4 en 26 /5) 
          Overleden leden familie Masraff 
                                       José en Wim Becx (28/4 en 26/5 
          Jo en Truus Mommersteeg  
          Mevr. Mommersteeg – van Kuijk  (26/5) 
          Joke Godschalk-Endstra (28/4 en 26/5) 
5e zondag    “     “       “     Frans Hol, José en Wim Becx 
               Mevr.Mommersteeg-van Kuijk 
          Joke Godschalk-Endstra 
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VIERINGEN APRIL – MEI – JUNI 2019  
 
07 april Viering met orgelbegeleiding 
14 april  PALMZONDAG    

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
18 april  WITTE DONDERDAG   

Viering in Bokhoven om 19.00 uur 
19 april GOEDE VRIJDAG    

Gebedsviering in Bokhoven om 19.00 uur                         
Liturgische werkgroep met Cello en orgelbegeleiding 

20 april PAASWAKE om 21.30 uur    
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding  
 

21 april EERSTE PAASDAG   
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding  

22 april TWEEDE PAASDAG  geen viering 
28 april Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
05 mei Viering met orgelbegeleiding 
12 mei MOEDERDAG  Viering met orgelbegeleiding 
19 mei Viering met orgelbegeleiding 
26 mei Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
02 juni Viering met orgelbegeleiding 
09 juni EERSTE PINSTERDAG   

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
10 juni TWEEDE PINSTERDAG geen viering 
16 juni VADERDAG  Viering met orgelbegeleiding 
23 juni Viering met orgelbegeleiding 
30 juni Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
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JUBILEUM 650 jaar Parochiegemeenschap H.Antonius Abt Bokhoven 
 

We hebben op zaterdag 23 maart het jubileum gevierd dat 
onze parochie in 1369 een zelfstandige parochie is 
geworden onder de Norbertijnen van de Abdij van Berne 
(nu in Heeswijk). Ter gelegenheid hiervan is er een kroniek 
uitgebracht: 
“Pastoors Kasteelheren en Maasboeren”   
“650 jaar parochieleven in Bokhoven“ 
  
Deze kroniek is geschreven door Frans van Gaal, Wies van Leeuwen en 
Kees van den Oord en beeldredactie door Jac. Biemans. Onze dank aan de 
leescommissie bestaande uit Xaveer van der Spank, Trudy Lemmens en 
Jan van Heijningen. 

 
Om 13.30 werden we ontvangen in onze mooi versierde 
Heilige Antonius Abt kerk door het Kerkbestuur. Iedereen 
werd welkom geheten door pastoor Alphons Boom.  
 
Voorafgaand aan de boekpresentatie was er een symposium 
met bijdrage van Arnoud Jan Bijsterveld (hoogleraar 
Tilburg University), hij ging in op de ‘geschiedenis van de 

kerk en het pastoraat’, vervolgens had de abt Denis Hendrickx (abdij van 
Berne) een gedenkwaardige speech over ‘kerkelijke ontwikkelingen heden 
en toekomst’ en aansluitend kwam Patrick Timmermans (directeur Erfgoed 
Brabant) met een persoonlijke speech over ‘het verhaal achter het 
kerkelijke monument.  
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De eerste exemplaren zijn door en namens 
de schrijvers, heer Wies van Leeuwen, 
overhandigd aan pastoor Alphons Boom.  
 
 
 
Vervolgens mocht pastoor Alphons Boom, 

pastoor van Parochie Engelen en Bokhoven, deze exemplaren 
uitreiken aan Burgmeester Jack Mikkers, commissaris van de 
koningin in Brabant Wim van der Donk en de abt van de Abdij van 
Berne Denis Hendrickx.  
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Nog wat mooie plaatjes van deze gedenkwaardige middag 
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Na afloop was er een gezellig, sfeervol samenzijn/nazit in het 
naastgelegen atelier (tevens oud ‘kosterswoning’). 
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Op zondag 24 maart was er om 11.15 uur een speciale viering waarin   
Bisschop Mgr. Gerard de Korte, pastoor Alphons Boom en oud-pastoor em. 
Xaveer van der Spank gezamenlijk voorgingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bea Visser als lector en het dameskoor onder leiding van dirigent en 
organist Rob Dommisse hebben de viering opgesierd met hun mooie 
teksten en 
liederen.   
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Na afloop hiervan was er ook een 
gezellig samenzijn/nazit in het 
naastgelegen atelier en in de kerk was een powerpoint presentatie te zien 
met ruim 160 foto’s van Rob Gruben en er was een rondleiding in de kerk 
onder leiding van ‘de Kring vrienden van Den Bosch’.  
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Namens het Kerkbestuur en Werkgroep 650 jaar willen wij alle 

vrijwilligers bedanken die dit weekend tot een mooi, 
gedenkwaardig, stijlvol weekend hebben gemaakt! 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

De kroniek is nog te koop voor  
€ 35,00 per exemplaar.  

Je kan hiervoor een mailtje sturen naar 
pastoor@parochiebokhoven.nl.  
Je kunt je bestelling afhalen bij  

Elly Goesten  
Baron van der Aaweg 1  

Bokhoven. 
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SEMPER VIGILANS of “Anders in de Kerk” 
 
Jaarprogramma 2019 
Thema: 650 jaar Antonius Abt. 
 
Vrijdag 17 Mei   “Groei en Veerkracht“ 
    met  Dr Kees v.d. Oord 
Vrijdag 7 Juli       “Kerk een schrijn van het verleden“ 
                            met Dr Wies van Leeuwen 
Vrijdag 6 september   “Zonder Parochie geen Bokhoven“ 
                             met Dr Frans van Gaal 
Vrijdag 4 oktober       “Waar blijft de Kerk van Bokhoven“ 
                             met Prof. Dr. Erik Borgman 

 
 
 
 

KERKBESTUUR 
 

 
 
Iedere twee maanden is er een bijeenkomst van het Parochiebestuur.  
Op maandag 29 april is een volgende kerkbestuursvergadering. Voor het 
aanleveren van agendapunten of overige vragen of informatie kunt u een mailtje 
sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl 
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De redactie van het Parochieblad wenst u mooie Paasdagen, 

Hemelvaart en Pinksterdagen en een mooie lente,  
wij zien u graag terug bij een van onze vieringen! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
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 


