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OVERWEGING 
 

Achterom en vooruit kijken: van 2019 naar 2020 
 
De maand december is altijd een bijzondere maand, we kijken 
terug en zien vooruit naar wat komt. Je kunt ook zeggen: we 
laten de duisternis achter ons en gaan naar het licht dat 
komt. Kerstmis valt juist op de wisseling van duisternis naar 
licht, voor christenen is het Kind de geboorte van het Licht 
der wereld, bij wie zij hun licht opsteken.   
Wat voorbij is, dat weten we, wat de toekomst ons geeft is 
afwachten en hopen. 
En we kijken om vaak naar feiten die gebeurd zijn, liefst zo 
exact mogelijk terwijl de belevingen en emoties rond die 
gebeurtenissen veel ingrijpender zijn. 
2019 
Ja, het was voor de parochie Bokhoven een bijzonder jaar. 
We vierden samen het 650-jarig bestaan en wel op de exacte 
datum 23 maart 2019. Op die dag tekende de bisschop van 
Luik in 1369 de oorkonde waarmee de kapel van Bokhoven 
officieel een parochie werd. Het feit is groots en toch ook 
bescheiden gevierd. Een prachtig boekwerk is toen 
gepresenteerd aan hoge functionarissen als de abt van Berne, 
de burgemeester van Den Bosch en de Commissaris van de 
Koning. Maar in feite toch eerder aan de parochianen.   
Lief en leed hebben we gedeeld, confrater Fons Boom nam als 
pastoor afscheid van de parochies Bokhoven en Engelen. Onze 
bisschop was zo goed en ook genegen om abt Denis tot 
waarnemend pastoor te benoemen, zodat de parochies 
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zelfstandig kunnen blijven bestaan, maar wel met de opdracht 
om hechter samen te werken. Lief en leed deelden we in de 
vieringen zoals bij jubilea, dopen en begrafenissen. Van vele 
parochianen namen we afscheid t.w. Jo Mommersteeg, Cor van 
Gestel, Jan Zetz en Maria van Heiningen, Joke Godschalk en 
Arianne van Gulik, Mieke Thiery en Ad van Eggelen. Daarnaast 
hebben we onze oud-parochianen en inwoners en kennissen 
wekelijks herdacht bij de vieringen. Ja, en dat met de 
wetenschap (een zeker feit!) dat we allen ook eenmaal aan de 
beurt komen. 
Op zulke momenten weten we elkaar te vinden, zijn we samen 
sterk en houden elkaar vast. 
Wat is geweest, dat mogen we ons blijvend herinneren, met 
blijdschap of bedroefd. Mijn constatering is dat parochianen, 
inwoners en veel mensen van onze kerk houden, ook al zien ze 
de kerk niet vaak van binnen. Veronderstel eens dat er een 
brand zou komen als de kerkbrand in Parijs of Hoogmade. De 
kerk is het hart van onze gemeenschap en velen koesteren die 
liefde met belangeloze inzet. En wat niet is kan groeien. Rond 
de jaarwisseling nemen we altijd goede voornemens: beloften 
en beste wensen voor 2020.  
 
2020 
Tussen wat was en wat komt ligt altijd 
een spanningsveld. We weten het nooit 
helemaal zeker, zelfs het opgaan van 
de zon elke morgen is ‘fragwürdig’.  
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En het mag je dankbaar stemmen als je ‘s morgens het 
constateert dat je er zelf nog bent. En dat ‘gedenken’ moet je 
ook tot ‘danken’ brengen. Voor wat hoort wat! 
Wat staat ons in 2020 te wachten? Niemand weet het en we 
zeggen dan ‘godweet’ of ‘God weet wat’. We kunnen ons wel 
voornemen om er iets van te maken, het zijn onze goede 
voornemens. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat elke 
mens eerder bereid is om ‘goed te doen’ dan kwaad al lijkt dit 
in te gaan tegen de trend van de nieuwsberichten op TV en in 
kranten, die het slechte nieuws en criminaliteit sterk 
uitvergroten. 
Mijn moeder z.g. zei vaak ‘niet klagen maar vragen en dragen’. 
Doe het wel ‘samen’, in gemeenschap. Een gezegde over 
boeren pastoors luidt: ‘als de boeren niet meer klagen en de 
kerken niet meer vragen, dan zijn we in het laatst der dagen’.  
Voor het vragen, dragen en danken is ieder welkom bij de 
nieuwjaarsviering om 11.15 u en daarna de nieuwjaarsreceptie 
in de kerk op 5 januari. Welkom! 
Zalig Kerstmis (met zalig is niks mis!) 
en een voorspoedig 2020.  
      
 
Xaveer van der Spank, 
pastor em.  
 
Het volk dàt nu in het donker leeft, 
zál een stralend licht zien 
Een helder licht zal schijnen 
in het land waar het nu nog donker is. 
                          Jesaja 9 vers 1 
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LIEF en LEED  

 
Overleden:   
 

  De afgelopen maanden is er wederom een Parochiaan overleden, 
Cor van Gestel is begin oktober overleden, zij is begraven bij haar man en 
zoon op het kerkhof van Bokhoven. 
 
Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draadjes 
Het hart, het hoofd: er zijn miljarden windsels 

als zijden draadjes van een ragfijn web 
waar alles danst en draait, van vloed naar eb 
van hoop naar angst, van klare hersenspinsels 

naar duisternis: de draden in de knoop 
als eentje breekt, ligt alles overhoop 

Rikkert 
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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 en Corrie van Gestel   
4e zondag     “      “       “ Joke Godschalk ( 26 jan en 23 febr ) 
         Jan Zetz  ( 26 jan en 23 febr ) 
5e zondag    “      “       “  Joke Godschalk-Endstra,  Jan Zetz 
 
Kerst 2019 
24 dec  KERSTAVONDVIERING   

dinsdag 21.00 uur met dameskoor en 
orgelbegeleiding 

25 dec 1e KERSTDAGVIERING  met dameskoor en 
orgelbegeleiding 

26 dec 2e KERSTDAG  geen viering 
29 dec  Viering met orgelbegeleiding 
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2020  VIERINGEN H. Antonius Abt Bokhoven 
 
01 jan  geen viering 
05 jan Viering met dameskoor en  

orgelbegeleiding 
  Na de viering 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
12 jan  Viering met orgelbegeleiding 
19 jan  Viering zonder orgelbegeleiding 
26 jan Viering met dameskoor en orgelbegeleiding                             
                                                                           
02 febr Viering met orgelbegeleiding  
09 febr Viering met orgelbegeleiding 
16 febr Viering zonder orgelbegeleiding 
23 febr Viering met orgelbegeleiding geen dameskoor 

Carnavalszondag 
26 febr ASWOENSDAG, Liturgiegroep om  

19.00 uur in Engelen 
 

01 mrt Viering met orgelbegeleiding 
08 mrt Viering met orgelbegeleiding 
15 mrt Viering met orgelbegeleiding 
22 mrt  Viering met orgelbegeleiding 
29 mrt Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
  (begin zomertijd) 
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TARIEVEN 2020 parochianen  

 
1. Misstipendia     €   10,00 
2. Huwelijksviering     € 500,00 
3. Jubileumviering     € 375,00 
4. Doopviering + map    € 125,00 
5. Uitvaart      € 500,00 
6. Gebruik kerk ander doeleinden -> gebruik en prijs in overleg met 

vice-voorzitter Kerkbestuur 
 
Kerkhof: 
*Kosten voor een graf  20 jaar  € 1.175,00 
incl. grafrechten, delven, dichten en onderhoud   
*Verlenging   10 jaar  €   575,00 
incl. Grafrechten en onderhoud 
*Kosten voor een urnengraf 10 jaar  €   335,00 
incl. Grafrechten, delven, dichten en onderhoud  
*Verlenging      10 jaar  €   175,00 

 
 

TARIEVEN 2020 niet- parochianen 
1. Misstipendia      €     10,00 
2. Huwelijksviering      € 1.000,00 
3. Jubileumviering      €   757,50 
4. Doopviering + map     €   227,25 
5. Uitvaart       € 1.000,00 
6. Gebruik kerk ander doeleinden -> gebruik en prijs in overleg met 

vice-voorzitter Kerkbestuur 
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Vieringen H. LAMBERTUS KERK ENGELEN 
 
Za 14 dec                   Muziek in de kerk (zie website) 
Zo 15 dec 10.00 uur   Eucharistie-viering                                    
Zo 22 dec 10.00 uur   Woord en communie en boete-viering   
Zo 22 dec 16.00 uur   Kinderkerst  
Di 24 dec 19.00 uur    Kerstavond familieviering (werkgroep) 
Di 24 dec. 21.30 uur   Nachtmis, plechtige viering met  

 het Crèvekoor, 21.15 uur  kerstsamenzang 
Di 25 dec  10.00 uur   Hoogfeest van Kerstmis, plechtige viering  

met kerstsamenzang,  
Di 26 dec                   Tweede kerstdag is geen viering 
Zo 29  dec 10.00 uur  Woord en communie  viering 
 
2020 
Zo  5 jan 10.00 uur    Woord en communieviering (werkgroep) 
                            aansluitend de nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers. 
Zo 12 jan 10.00 uur     Eucharistieviering  
Zo 19 jan 10.30 uur     Oecumenische viering in de protestantse kerk   
 
                                                 

Werkgroep Eerste Communie H.Lambertus Engelen 
 
De Eerste Heilige Communie zal volgend jaar in Engelen plaatsvinden op 
zondag 17 mei 2019. Kinderen uit groep 4 kunnen worden aangemeld 
door onderstaande gegevens te mailen 
naar communiewerkgroepengelen@hotmail.com. Let op: wij ontvangen 
uw aanmelding graag uiterlijk 9 januari 2019 
Voor informatie kunt u contact opnemen  
met Margot Jans, 06-11733187 
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KERKBESTUUR 
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KeRST GeDaCHTe iN GeDiCHt 
 
 

 Ballen en belletjes 
Lachen en spelletjes 

Zingen van schaapjes en stal 
Kaarsen en etentjes 

Niemand die eventjes 
Schelden of mopperen zal 
Eventjes lief voor elkaar 
Eventjes oorlogen klaar 
Even ’t vredes-refrein 

Eventjes lief voor elkaar 
Eventjes oorlogen klaar 

Eventjes niemand meer pijn 
Moet dat niet altijd zo zijn? 

Vrede en herdertjes 
Ezel en sterretjes 

Kip of kalkoen op je bord 
Engelen-leventjes 

Kerstmis heel eventjes 
Kerstmis dat duurt veel te kort! 

Eventjes lief voor elkaar 
Eventjes oorlogen klaar 
Even ’t vredes-refrein 

Eventjes lief voor elkaar 
Eventjes oorlogen klaar 

Eventjes niemand meer pijn 
Moet dat niet altijd zo zijn? 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
Iedere twee maanden is er een bijeenkomst van het 
Parochiebestuur. Op 14 januari 2020 is de volgende 
kerkbestuursvergadering.  
 
De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van 
de H. Antonius Abt Parochie is nog te koop voor € 30,00 per 
exemplaar.  
 
Voor het aanleveren van agendapunten 
of overige vragen of informatie kunt u 
een mailtje sturen naar 
pastoor@parochiebokhoven.nl 
 
 
 
 

 
 
 
Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83 
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