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OVERWEGING 
	

Onderweg naar Kerstmis 
 
Terwijl ik dit stukje schrijf, geniet ik nog even na van een bijna lenteachtige dag 
met zonneschijn en temperaturen die ver boven het gemiddelde liggen. Van een 
kerstgevoel is nog nauwelijks sprake, want dat vraagt om kou en sneeuw. Wat wel 
mee wil werken zijn de korte dagen. Al vanaf vier uur in de middag begint de 
duisternis in te vallen. Maar niet lang daarna geeft de weerman van het journaal 
aan dat het morgen weer een stralende dag gaat worden. 
 
En dat laatste roept dan toch weer een echt kerstgevoel bij me op. De 
aankondiging van licht en zonneschijn op een moment waarop het donker om ons 
heen wordt. Is dat niet de directe betekenis van Kerstmis? In het kerstverhaal 
wordt verteld dat midden in de winternacht een kind wordt geboren, een kind dat 
later zal uitgroeien tot verlosser van de wereld. Hij wordt het licht van de wereld 
genoemd. 
 
Ruim tweeduizend jaar na de geboorte van dat kind, zijn we nog altijd onderweg 
naar dat kerstfeest, maar dan in een iets andere vorm, waarbij de betekenis 
staande blijft. Ook nu zijn we ons bewust van de duisternis in ons leven. Zeker als 
we in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren, of als we slecht nieuws 
over onze gezondheid hebben gehoord, of als er in onze kring mensen ongelukkig 
zijn. Iedereen kent wel die donkere periodes in het leven. Soms iets meer, soms 
iets minder.  
 
Maar dan is daar toch weer die aankondiging van licht. Het licht dat zal schijnen 
door al die verdrietige dingen heen. Ooit, en wie weet hoe lang dat kan duren, ooit 
zal er weer licht stralen in ons leven. Misschien maar een klein pitje of een klein 
vlammetje. Dat kan het begin van een oplaaiend vuur zijn of het begin van een 
‘eeuwig’ durend lichtje, dat, hoewel klein, straalt in de donkere nacht.  
 
Ik merk dat altijd als ik in het donker onze kerk binnenstap. Daar is altijd die 
brandende godslamp, als een klein vlammetje van hoop, van toekomst. Als teken 
dat God er altijd is, voor mij, voor jou, voor iedereen die er oog voor heeft. God 
zal er zijn, dat is zijn naam; niet zomaar een naam maar een belofte aan ieder van 
ons. In een donkere tijd mogen we ervaren dat er ergens, hoe dan ook, een 



3 
 

lichtpuntje oplaait. Dat kan zijn door een telefoontje of een kaartje van een verre 
vriend, of een bezoekje van de buurvrouw.  
 
En het mooie is dat wij zelf die lichtpuntjes kunnen zijn voor een ander. Daarmee 
wordt het kerstfeest echt ons feest: een feest van mensen die zorg hebben voor 
elkaar, aandacht en eerbied, liefde en respect. Onderweg 
naar Kerstmis krijgen wij de kans om die lichtpuntjes te 
gaan zien en te gaan worden. Laten we zo Kerstmis 
uitgroeien tot een feest van stralend licht, voor elkaar. 
 
Ik wens u allen een verlicht Kerstfeest en een hoopvol Nieuwjaar. 
 
pastor Fons Boom o.praem. 
 
 

LIEF en LEED  
⫸ Overleden:   
   Op 30 oktober jl. is onze parochiaan Jo Mommersteeg overleden.  
Jo was altijd een trouwe bezoeker van onze vieringen en jarenlang tijdens 
de septembermaand collectant in de bedevaartvieringen, verder heeft hij 
ook nog in het Bokhovens mannenkoor gezongen. Jo woonde aan het 
Driekoningenplein en was ook regelmatig te vinden op het kerkhof waar 
zijn vrouw en zoon begraven liggen. 
  Wij wensen hun familie en dierbaren heel veel sterkte! 
 
 ⫸ Op 20 december vieren Wim en Jose van den Berk hun gouden Huwelijksfeest! 
Van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van! 
 
⫸ 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, tijdens de intekening betaald u €29,95, 
na uitgifte gaat deze kroniek € 35,00 kosten. Formulier hiervoor kunt u vinden op onze 
website.  
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. 
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MOOIE AFSLUITING SEPTEMBERMAAND 
 
Sinds 1839 vindt jaarlijks in de septembermaand in Bokhoven de Cornelius-bedevaart plaats. 
Het thema van dit jaar was: ‘Zorg voor …’  Mgr. Gerard de Korte was voorganger tijdens de 
vijfde en laatste bedevaartviering in de reeks.   
Onder een stralende septemberzon sprak Mgr. de Korte in zijn overweging over ‘Zorg voor 
de Kerk’. De Bijbellezingen waren niet eenvoudig. ‘Maar ook spannend en uitdagend’, aldus de 
bisschop. In het evangelie lijkt Jezus een chirurg of slager die handen en voeten wil 
afhakken en ogen wil uitsteken als ze tot zonde verleiden. Maar op een dieper niveau bedoelt 
Jezus het tegenovergestelde: ‘Ik ga ervan uit dat jullie als mijn vrienden dit alles willen 
voorkomen’. Christus wil sociale rechtvaardigheid in de traditie van de profeten van Israël. 
Een traditie waarin ook paus Franciscus zich plaatste met: ‘Laudato Si', de encycliek waarin 
de paus oproept om met respect en eerbied om te gaan met Moeder aarde en de armen.  De 
ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de 
kerk moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. 
Zeer noodzakelijk als we alleen al kijken naar de verspilling van voedsel. 40 % van het voedsel 
dat geproduceerd wordt, wordt niet gegeten. Niet te rijmen met de honger in de wereld.   
De bisschop uitte ook zorgen óver de Kerk. Hij doelde daarmee op het seksueel misbruik uit 
het recente verleden dat in de media als actueel wordt gebracht. In het verleden was het 
inderdaad belangrijker om de naam van de Kerk te beschermen dan om jonge mensen en 
kinderen te beschermen. Echter de Kerk heeft hiervan geleerd, aldus de bisschop. Hij maakt 
zich in dit verband dan ook oprecht zorgen over de aanvallen op paus Franciscus. De paus 
weet dat hij een zondig mens is. Maar hij is ook de actuele Petrus. Daarom bidden wij voor 
hem. 

We zijn één kerk, aldus Mgr. de Korte. Door het Doopsel zijn we één 
geloofsgemeenschap geworden. Christus heeft zijn hand op ons gelegd. Wie zijn 
wij dan dat wij elkaar niet zouden aanvaarden? Het is belangrijk om elkaar vast 
te houden, juist als de situatie moeilijk is. God bemint ons onvoorwaardelijk in 
Christus. Hij wil met ons verbonden zijn. Dit is de vreugdevolle kern waarop we 
kunnen terugvallen in ons lijden, in onze pijn en in ons verdriet, aldus de 

bisschop.  
Mgr. de Korte besloot zijn overweging met een oproep aan alle aanwezigen in de pastorietuin 
om ondanks de reële zorgen over samenleving en Kerk de vriendschap met Jezus gestalte te 
geven.  
Trudy Lemmers 
 

Wat het oog niet heeft gezien 
En het oor niet heeft gehoord 

Wat in geen mensenhart is opgekomen 
Dat heeft God bestemd voor wie Hem LIEFHEEFT 

1 Corinthiërs 2 vers 9 
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PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING LOEK PRINSEN 
 

 
Foto: R. De Croon 
 
Bij de laatste bedevaartviering van september werd onze aftredende vice voorzitter verrast 
met een pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Deze onderscheiding wordt 
verleend aan personen die minimaal 45 jaar oud zijn en zich minstens 25 jaar op bijzondere 
wijze in lokaal verband inzetten voor kerk en samenleving. Een terechte onderscheiding 
gezien alle taken die Loek heeft verricht en nog zal oppakken voor onze Heilige Antonius Abt 
Parochie! 
 
 

NIEUWS uit het KERKBESTUUR 
 
Helaas heeft onze prille vice - voorzitter Chris Donkers aangegeven per direct te 
stoppen met zijn Kerkbestuur activiteiten. Wij respecteren zijn besluit en willen 
hem danken voor zijn bijdrage.  
Wij hopen Chris nog regelmatig te begroeten bij de vieringen! 
 
In het volgend Parochieblad hopen wij u de nieuwe samenstelling van ons 
Kerkbestuur te melden. 
 
Namens het Kerkbestuur, 
Elly Goesten 



6 
 

 

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 
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     “     “       “         Fred Leenaers  
3e zondag     “      “       “       An Weijts    
4e zondag     “      “       “       Frans Hol,  
    Overleden leden familie Masraff 
          Anneke Kimmel   (27 jan. en 24 febr.) 

       José en Wim Becx   (27 jan. en 24 febr.) 
  Jo en Truus Mommersteeg (27 jan. en 24 febr.) 

  Mevr. Mommersteeg – van Kuijk  
(27 jan. en 24 febr.) 
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VIERINGEN 2018 
 
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 
        
 
 
                                                                                           
 
 
VIERINGEN  JANUARI 2019 t/m MAART 2019 
 
01 jan  Geen viering 
06 jan  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 

Na de viering Nieuwjaarsreceptie voor alle Bokhovenaren en 
Parochianen uit de omgeving 

13 jan  Viering met orgelbegeleiding 
20 jan  Viering met orgelbegeleiding 
27 jan  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
03 febr  Viering met orgelbegeleiding 
10 febr  Viering met orgelbegeleiding 
17 febr   Viering met orgelbegeleiding 
24 febr  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
03 maart Viering zonder orgelbegeleiding  (Carnaval) 
06 maart ASWOENSDAG (Liturgiegroep en par. uit Engelen), 

viering in H. Antonius Abt Bokhoven 
10 maart  Viering met orgelbegeleiding  
17 maart  Viering met orgelbegeleiding 
24 maart Speciale Viering t.g.v.650 jarig bestaan van de Parochie        
31 maart Viering met dameskoor en orgelbegeleiding   

(begin zomertijd)         
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JAARVERSLAG KERKBESTUUR 2017-2018 H. ANTONIUS ABT BOKHOVEN 

 
* In November 2017 zijn er 3 nieuwe bestuursleden aangetreden:  
Harold Bourne, (in de toekomst zorg voor financiën) Chris Donkers (toekomstig voorzitter) en 
Henriëtte van Aart (liturgie en diaconie). 
 * Dat Bokhoven een levendige parochie is, blijkt wel uit de vele agendapunten van de 6-
wekelijkse bestuursvergadering.  
* Van de financiële aspecten tot het bloemetje van de maand. Alles komt aan de orde. 
* In de laatste maanden van 2017 is het bestuur druk geweest met de voorbereidingen 
voor het 650-jarig bestaan van onze parochie. Jan van Heijningen en zijn werkgroep hebben zich  
erg ingespannen om alle facetten, die bij zo’n jubileum horen, op tijd klaar te krijgen. Er is al veel 
werk verzet, nu nog alles nalopen de puntjes op de I zetten. We hopen natuurlijk dat veel 
parochianen tijdens het weekend van 23 en 24 maart 2019 aanwezig zijn bij dit feestelijk 
gebeuren. U wordt hierover nog nader geïnformeerd. Houdt u de diverse mediakanalen in de gaten 
over dit weekend.  
* Onze financiële positie is goed te noemen. We zijn blij met de vele geldelijke bijdragen 
die we elke collecte mogen ontvangen en met de donaties die onze parochie ten deel vallen. Toch is 
het zo dat er vaak meer uitgaat dan dat er binnenkomt, zoals in veel huishoudens. Ook ons 
huishoudboekje staat soms vol met rode cijfers, maar dankzij onze financiële mensen binnen het 
bestuur en met hulp van de financiële commissie, behouden we een goed en duidelijk overzicht. Er 
is veel onderhoud nodig aan de kerk. Zoals het cement- en voegwerk, de pannen van het dak, de 
afvoer - vochtbeheersing, bliksemafleiders en nog meer grotere en kleinere reparaties. U begrijpt 
dat uw steun, in welke hoedanigheid dan ook, zeer welkom is.  
 
* Met de parochie uit Engelen wordt voorzichtig een toenadering gezocht. Dit alles is nog 
in een aftastende fase. Wel zijn er al gesprekken geweest tussen de beide besturen, maar tot 
concrete afspraken heeft dit nog niet geleid. Ook in het komende jaar zullen we deze 
samenwerking voortzetten.  
* Elly Goesten en Henriëtte van Aart zijn naar een middag geweest over het nieuwe 
computersysteem wat we in de toekomst gaan gebruiken. Alle parochies in het Bisdom ’s-
Hertogenbosch gaan hier binnenkort mee werken. Dit betekent dat alles omgezet moet worden. 
Veel werk, Elly is daar druk mee doende.  
* De septembermaand is weer een erg mooie maand geworden. Mede dankzij het goede 
weer, slechts 1 zondag regen. De vele vrijwilligers hebben ook dit jaar weer veel werk verricht en 
het bestuur is dan ook iedereen zeer dankbaar.  Ook de bedevaartgangers wisten dit jaar de mooie 
pastorietuin weer te vinden. De voorgangers, de koren en gezelschappen, iedereen heeft genoten 
van de Heilige Cornelius maand.  
* Semper Vigilans, Anders in de Kerk, is een goede formule gebleken. Veel mensen komen 
de vrijdagavonden onze kerk bezoeken en ook de vele interessante gastsprekers(sters) zijn 
enthousiast. Er zijn diverse onderwerpen besproken, vele verhalen verteld en discussies geleid. 
Kortom een goede invulling van uw vrijdagavond.  
* Ook is de verwarmingsketel vernieuwd en vervangen door 2 kleinere ketels.  
Hierbij hebben we goede hulp gehad van lokale vrijwilligers.  
* De parochie steunt elk jaar vele goede doelen. Zowel landelijke als lokale doelen.  
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De diaconie groep verzorgt maandelijks het bloemetje van de maand. Ook gaan de leden van deze 
groep regelmatig een bezoekje brengen bij zieken of mensen die daar behoefte aan hebben. Als u 
daar behoeft aan heeft of u kent iemand die dat nodig heeft, laat het ons dan weten.  
* De liturgiegroep is een zeer zelfstandige groep binnen onze parochie. Dankzij een goede 
en uiterst correcte planning, is er elke zondag een viering in onze kerk.  
Ook wordt de liturgie en de inhoud van een viering zorgvuldig vastgelegd en er is een open 
communicatie met de voorgangers en het bestuur. Een waardevolle groep, zo blijkt uit de vele 
positieve reacties die we mogen ontvangen.  
* In de laatste bestuursvergadering van augustus hebben Marianne Vugts en Loek Prinsen 
aangegeven te stoppen met hun bestuursfuncties.  
Niet geheel onverwachts, maar toch heel jammer om 2 ervaren krachten te moeten gaan missen. 
Chris Donkers heeft de taak van vicevoorzitter op zich genomen en Henriëtte de diaconie en 
liturgie. Tijdens de laatste zondag van september is er van Marianne en Loek officieel afscheid 
genomen. Veel dank zijn we verschuldigd aan Marianne, ze heeft altijd haar bestuurstaak 
nauwgezet en punctueel gedaan. Ook onze dank voor de vele jaren die Loek de parochie trouw is 
geweest. Hij heeft hiervoor een Pauselijke onderscheiding mogen ontvangen uit handen van 
Bisschop De Korte.  
We hopen dat zij niet uit het Bokhovense beeld zullen verdwijnen en dat we, als dat nodig is, om 
hun raad mogen vragen. Nogmaals onze dank.  
* Het nieuwe bestuur is snel aan de slag gegaan om de continuïteit te kunnen garanderen.  
Echter na 2 maanden heeft Chris zich genoodzaakt gezien, om zijn functie neer te leggen.  
Heel erg jammer.  
Vele bijeenkomsten met de overige leden van het bestuur hebben geresulteerd in een nieuwe 
vicevoorzitter. Een nieuwe taakverdeling is gemaakt zodat het ook voor de overige leden van het 
bestuur duidelijk is wat hun aandachtsgebied is.  
 
* Er is natuurlijk veel meer gebeurd in onze levendige parochie. Bovenstaand verslag geeft 
in grote lijnen weer wat er allemaal zoal ter tafel komt tijdens de bestuursvergaderingen.  
 
Het bestuur van de Parochie Heilige Antonius Abt wenst u een gezegend 
Kerstfeest en de allerbeste wensen voor een goed 2019.  
Henriëtte van Aart, vicevoorzitter 
 
 
 
 
 

Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. 
Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 

Hij loopt, maar wordt niet moe, 
Hij rent, maar raakt niet uitgeput. 

Jesaja 40, vers 31 
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OP DE FOTO 
 

 
           Dameskoor H. Antonius Abt Bokhoven najaar 2018 

 
 

 ‘ANDERS in de KERK’ 19 oktober j.l. 
	

Inleiding Patrick Kuis, Woorddienstbegeleider/voormalig priester Rk kerk over het thema Pro Deo, 
bestaat God nog wel voor ons? “Van roeping naar roepende in de woestijn.” 

Kader: “De ontwikkeling van een overvloed aan religieuze roepingen en Nederlandse missionarissen 
naar niet-christelijke landen, naar het huidige grote priestertekort in eigen omgeving en hoe 
daarmee om te gaan. Invloed op het kerk zijn. Het gewijde ambt in de toekomst. Wat als de kerk 
blijft vasthouden aan de exclusieve bediening van de sacramenten door enkel mannelijke celibataire 
priesters? Wie roept wie?” 

Patrick Kuis refereert aan een Bijbeltekst, waarin de nog jonge Samuel -tot drie keer toe- 
vergeefs geroepen wordt door Jahweh. Wanneer Eli hem dan adviseert zich open te stellen en te 
antwoorden met: “Spreek, Uw dienaar luistert” dan ontstaat er communicatie. Hij benadrukt 
daarmee dat, wanneer God je roept, je moet luisteren; jezelf openstellen en daardoor kun je Hem 
antwoorden. Door dit proces ontstaat nieuw licht, nieuw leven. Ook in onze complexe tijd worden 
zowel individuen als gemeenschappen nog steeds geroepen. Zelf herinnert spreker zich zijn 
roeping, toen hij als misdienaar in Lourdes geraakt werd en antwoordde via de opleiding op het 
seminarie en al biddend en ontdekkend op weg ging, samen met zijn confraters. “Een geweldige tijd, 
vooral omdat het in samenwerking met en in de gemeenschap gebeurde”. Daarna werkte hij een 
aantal jaren in Den Bosch, waarbij dit geluksgevoel verder werd uitgebouwd door het op 
constructieve wijze bezig zijn met het uitbouwen van die gemeenschap. Tijdens een volgende fase 
in zijn leven bemerkte hij, dat hij zijn medebroeders met de dag meer miste. Dat deed hem 
belanden in een dorre, droge woestijn. Naar de mening van spreker roept de Kerk nog steeds.  
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Wel heeft hij het idee, dat er steeds minder geluisterd wordt. De geschiedenis leert ons dat er in 
het verleden meerdere tijden zijn geweest, waarop zulks geschiedde.  

Crisis in roepingen loopt parallel aan crisis in het geloof en in de kerk. Toch moeten we niet bang 
zijn, immers God laat ons niet in de steek. Vergelijk de periode rondom Luther toen de kerk ook 
zwaar in de verdrukking zat. Steeds ontstaat er echter nieuw perspectief. Het verleden leert ons 
eveneens dat na elk concilie, soms na korte of langere tijd, nieuw elan ontstaat. We moeten en 
mogen dus niet wanhopen.  

Maar we moeten ons natuurlijk wel open blijven stellen. Ook al zijn wij roepende in de woestijn, we 
moeten God steeds toelaten in ons hoofd, in onze gedachten, in ons hart, in ons hele zijn. Dan gaan 
we merken we dat we, net als die jonge Samuël, worden geroepen. Geroepen om vorm en inhoud te 
geven aan de gemeenschap.” 

Zijn gewijde ambtsdragers nog nodig? Naar de mening van spreker zijn over enkele generaties de 
huidige parochiestructuren verdwenen en gaan we samen vanuit de gemeenschap al werkende en 

biddende op weg naar een nieuwe beleving. Daarbij zullen de 
kloostergemeenschappen het fundament zijn waarin de sacramentele 
aspecten van de Kerk zullen voortbestaan. Dus De Kerk als sacrament zal 
blijven voortbestaan. Wij allen worden via het doopsel lid van die 
bijzondere gemeenschap. “ 

Laat priesters toch trouwen is een veel gehoorde opmerking. Maar daardoor zal, naar de stellige 
overtuiging van spreker het sacrament van het priesterschap in essentie aangetast worden, aldus 
spreker. Per saldo kun je maar één heer dienen; hetgeen betekent: of 100 percent gaan voor de 
gemeenschap, of 100 percent voor het gezin. Als priester ging ik steeds voor de volle 100 procent 
voor de gemeenschap; nu ga ik voor mijn gezin.  

Naar aanleiding van een vraag over uit het ambt treden, de woestijn en de eenzaamheid van de 
mens, antwoordt spreker: Niemand is gemaakt om alleen te leven, dat heb ik ondervonden. Ik miste 
de gemeenschap en voelde me vereenzamen. Als eenling was het mij niet langer gegeven om mijn 
roeping te volgen. Vanuit die ervaring kan ik wat betekenen voor de eenzamen. En vergeet niet: niet 
alleen ouderen zijn eenzaam, maar ook jeugdigen.”  

Een aanwezige diaken zegt dat hij het jammer vindt dat het fenomeen diaken niet aan de orde is 
gekomen. Dat mondt uit in de vraag: “Waarom wordt spreker geen diaken?” Deze schetst de 
kerkelijke prudentie rondom de driewijdingen (diaken, priester, bisschop).  

Een andere vraag betreft de feitelijke situatie waarin de kerk zich als instituut bevindt. Daarbij 
verwijst de inleider erop dat Noordwest Europa mogelijk een nieuw missiegebied wordt en dat de 
nieuwe organisatie daarop afgestemd gaat worden. Duidelijk is dat de priesters het niet alleen af 
kunnen, maar dat de gemeenschap veel zelf zal moeten doen. Er wordt stilgestaan bij de kerk in 
crisis, gezien ook de misbruikschandalen. De kerk als vehikel is in versukkeling geraakt; ze heeft te 
weinig aandacht besteed aan de basis. Desondanks blijft ze in de toekomst nodig. Bisschop de 
Korte heeft daarover gezegd: “Je moet en kunt je anders opstellen, constructiever. ” Jammer is 
het wel, dat bij de jeugd vaak een lauwe houding wordt waargenomen. Het katholiek onderwijs zou 
daar mede schuldig aan zijn.  

Henk van Beers 
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De Heer zelf gaat voor je uit, 
Hij zal je bijstaan 

En geen moment van je zijde wijken. 
Wees niet bang 

En laat je door Niets ontmoedigen. 
Deuteronomium 31 vers 8 

 

KERKBESTUUR 
 

 Iedere twee maanden is er een bijeenkomst van het Parochiebestuur.  

Graag ook uw aandacht voor de brief die is bijgevoegd inzake Kerkbalans 
2019. Alle bijdragen zijn welkom! 

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

 
 
 
 
 
 

De redactie wenst u fijne Kerstdagen en een mooi 2019! 
    
 

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 


