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Heilige Antonius Abt kerk Bokhoven 
 
 

GEEN PUBLIEKE VIERINGEN op 
KERSTAVOND in RK KERKEN 
Alleen 1e en 2e KERSTDAG om 11.15 uur vieringen 
Wel aanmelden bij Frans vd Water  
Als u deze wilt bijwonen! 
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CORONAPERIODE 
 
 Wij leven in moeilijke tijden. Er is Covid-19 met zoveel onzekerheden 
over wat kan en niet kan, mag en niet mag en wat absoluut vermeden 
moet worden. Allemaal zo ingewikkeld en al zo dikwijls verandert dat 
zo goed als niemand nog weet wat wel of niet kan. 
Maar die onzekerheid vinden we niet alleen in de gezondheidszorg. Er 
zijn immers zoveel onzekerheden, die al jaren aanslepen zoals 
milieuvervuiling, klimaatverandering, opwarming van de aarde, 
vluchtelingen, immigranten en we kunnen wellicht nog een aantal dingen 
opsommen waarvan we alleen kunnen zeggen dat ze heel veel twijfels 
en duizenden verschillende meningen oproepen. 
Iets wat zich zelfs heel duidelijk vertaalt in de politiek. Stel je voor, 
in een klein land als Nederland een regering van 4 partijen en een 
kieslijst zo groot als behangpapier. Onzekerheden aan de macht zou je 
kunnen zeggen. Onzekerheden die we trouwens ook zien in relaties die 
vaak in echt- en vechtscheidingen uitlopen. En ook onzekerheden in het 
dagelijkse leven, met zoveel pillen, zoveel ruzies, zoveel vijandigheden, 
zoveel misdrijven. 
Onzekerheden ook in de kerk waar we alleen oude mensen zien en ze 
zijn niet eens met veel. 
Is er dan geen enkel houvast meer? 
Jawel en dat geeft Jezus ons wanneer Hij zegt: “Gij zult de Heer uw 
God beminnen met geheel uw hart, geheel Uw ziel en geheel uw 
verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. 
Het tweede is daarmee gelijkwaardig: “Gij zult uw naaste beminnen als 
uzelf.” 
Dit is niet zomaar een gebod, neen, dat is de kern van ons geloof. 
Misschien denken we daarbij spontaan: “Ik doe dat niet slecht. Ik 
bedrijf geen misdaden, ik maak geen vuile fouten, ik word niet vervolgd 
en ook niet gestraft. 
Ik ben dus echt goed bezig, want ik doe geen slechte dingen”.Maar 
eigenlijk moeten we ons afvragen: “Doe ik wel goede dingen”?  
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Dingen, die dus gedekt worden door dat ene gebod van Jezus, met 
liefde als houvast. Misschien denken we daarbij dan weer: “Natuurlijk 
houd ik van God, dat is niet eens zo moeilijk. En natuurlijk houd ik van 
mezelf. Daarbij vergeten we misschien dat we zozeer van onszelf 
houden dat we onszelf dikwijls beter vinden dan de anderen en dat we 
vergeten ons af te vragen of we niet meer gebreken en 
tekortkomingen hebben dan we willen toegeven. 
En houden we ook van onze naasten, zelfs evenveel als van onszelf? 
Ik denk dat het niet altijd zo vanzelfsprekend is, want als dat wél was, 
zouden racisme en vreemdelingenhaat niet bestaan en zou er geen 
wantrouwen zijn tegenover anderskleurigen, andersdenkenden en 
anders geaarden. 
Beste mensen, Jezus heeft ons het Onze Vader cadeau gedaan en 
daarin bidden we: “Uw Rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de 
hemel”. We vragen dus dat Gods Rijk van Liefde, Vrede en 
Gerechtigheid over de aarde zou komen, want dat is Zijn Wil 
Maar doen we daar iets voor? 
Zetten we ons echt in voor dat Rijk van Liefde, Vrede en 
Gerechtigheid voor iedereen? 
En zijn we er ons van bewust dat we onze liefde tot God niet kunnen 
scheiden van onze verhouding met onze medemensen! 
Dat we dus niet van God kunnen houden als we niet van onze 
medemensen houden, want allen zijn we zijn kinderen, allen zijn we 
broers en zussen. 
Laten we dus zeker proberen zo goed mogelijk trouw te zijn aan Jezus’ 
enige gebod.Ik ben er zeker van dat we dan veel minder onzekerheden 
zullen kennen. 

 Gezegende Kerstdagen! 
Voorganger Diaken Rien Schravendeel,   
Opgesteld door Diaken Anton van Diessen, die wegens 
een operatie in het ziekenhuis ligt. Anton van harte 
beterschap en goed herstel gewenst van de redactie 
van dit Parochieblad! 
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LIEF en LEED  
 

 Eind november hebben we speciale 
aandacht besteed aan Riet de Vaan 
vanwege het feit dat ze dit jaar alweer 60 
jaar vrijwilliger is bij de H. Antonius Abt. 
Onze vice -voorzitter, Henriëtte van Aart, 
heeft Riet (op gepaste afstand) een 
bezoekje gebracht en bedankt voor haar 
vrijwillige inzet en gefeliciteerd met deze 
mijlpaal en een mooie bos bloemen en leuk 
sinterklaas pakketje aangeboden.  
 

  
Mail- Leesgroep Norbertusjaar 
 
De corona legt zowat alles plat, ook de jubileumviering 900-jaar bestaan 
van de Norbertijnenorde. Op kerstdag 1221 werd de orde ‘geboren’. Op 1e 
zondag van advent vierde we de opening van het werd het jubileumjaar. Bij 
de voorbereiding van die viering kreeg ik een ‘inval’: we starten in een mail-
leesgroep over Norbertus en alles (allen) wat hij gedaan en veroorzaakt 
heeft. We zijn als parochie ook een Norbertijnse geloofsgemeenschap.  
Over het ‘hoe, wie, wat, waarom, wanneer, waartoe, waar (?) met wie etc.’ 
koppelen terug met wie zich aanmeldt bij xvds@live.nl.    
Op deze manier kunnen we ons teveel aan energie kwijt en onze meer vrije 
tijd zinvol vullen door te lezen/studeren en we houden de spirit van 
Norbertus levend in ons en bij elkaar.   
Met een kleine kerngroep werken we het plan uit. 
U kunt ook nu al uw ideeën meedelen. 
We laten ons door corona niet plat leggen of op zijn Brabants ‘Haauwt oew 
èige tèij , stijf worde vanèiges’.    
Xaveer, pastor em. 
xvds@life.nl  
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KERSTBIJDRAGE van en voor een IEDER 

 
 
Kerstboodschap 
Hoe zo? Covid19 het coronavirus, in huis blijven, niet uitgaan, niet naar 
een restaurant, niet op bezoek gaan, al mijn vrijheid kwijt, duurt te 
lang! En met Oudjaar ook geen vuurwerk, de lol is er wel af. Zo wat 
uitdrukkingen die wij in de Kersttijd niet willen horen. Want die dagen 
willen we gezellig met elkaar doorbrengen. Kerst en Oud – en – Nieuw, 
dit jaar in een ander jasje, we zullen het ermee moeten doen. Ja, aan 
zo’n antwoord heb ik ook niets, hoor ik dan. Mijn antwoord is ook niet 
belangrijk. Maar we zouden dit jaar ook eens de tijd kunnen nemen, om 
over de betekenis van Kerst met elkaar in gesprek te gaan. Veel mensen 
van de huidige generatie weten niet waarom men Kerst viert. Of je 
krijgt te horen van zoiets als, o ja, Jezus is geboren, en daar blijft het 
bij. Hoe beleef ik het persoonlijk? Kerst, de geboorte van Christus, is 
voor mij de verpersoonlijking van God, met mijzelf. De erkenning dat 
God mij nabij wil zijn op deze aarde, en daardoor ook betekenis geeft 
aan mijn menselijk bestaan. Voor mij een voorbeeld hoe ik de weg op 
aarde kan bewandelen, van vrede, gerechtigheid met de medemens die 
ook een bestemming heeft in deze wereld. Mensen hebben elkaar nodig 
om te leven. Deze coronatijd bewijst dat weer. Zingeving is een 
belangrijk woord in deze tijd, men zegt dat mensen daarnaar op zoek 
zijn. Dan is het toch geweldig dat er iemand met je is, die werkt door de 
medemens. God moet je binnen laten komen zegt onze Paus, neem 
daar de tijd voor, zodat je je hart kunnen openen voor Hem. Als 
gedoopte heb je een opdracht, dat is simpel gezegd het uitdragen van 
Gods liefde, die je geschonken wordt, en daar mag je aan mee werken. 
Samen komen in onze kerken, is samen optrekken en je laten voeden 
met zijn Woord om zo kracht te ontvangen die we allemaal nodig 
hebben. Jezus is voor ieder van ons geboren. In die geest wens ik u 
allen een ‘Zalig Kerstmis’.  
 
Emeritus diaken Wim van Herwijnen         
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Wij geloven in God, de almachtige schepper van het heelal. 
Wij geloven in Jezus Christus, die geboren is uit Maria en als zoon van Josef. 
Hij leed onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. 
Hij werd verenigd met God de Vader. 
Wij geloven in de vereniging van de Vader, de Zoon en de H Geest 
in de gemeenschap van hen die in Christus geloven, de opstanding van het lichaam, 
en het eeuwige leven. Amen 

Deze boodschap is ontleend aan de publicatie van G M van der Velden O Praem, 
wijlen emeritus Pastoor van de kerk Sint-Antonius Abt te Bokhoven 

P.T. Schure 
 
 
Voor de parochianen van Bokhoven. 
 
Net een klein beetje hersteld van ‘corona’ geef ik u het volgende in gedachte: 
Met Kerst spreken we over heel de wereld de wens uit dat er vrede mag zijn voor 
alle mensen: Glorie in den hoge voor God en op aarde vrede voor de mensen, 
allemaal schepselen van God. 
Kan die vrede dit jaar waarheid worden? Hoe moet het als er met Kerst maar 30 
mensen per viering aanwezig mogen zijn? Komt er dan geen slaande ruzie, omdat 
mensen een plaats in de Kerstnachtviering gaan opeisen? Of zorgt de dreiging van 
‘corona’ ervoor dat het oeroude gezinsfeest van Kerst nu ook echt een gezinsfeest 
blijft: mensen die aan elkaar ervaren dat ze niet zonder elkaar kunnen en nooit voor 
elkaar hoeven op te passen of bang voor elkaar hoeven te zijn. 
Moge Kerst 2020 ons brengen waar we met z’n allen al zo lang op wachten: 
Vrede op aarde voor alle mensen! 
Speciaal ook voor u!!!      
Ben van Bronkhorst ofm., Hedel. 
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Eenzaam, maar niet alleen. 
Ik wil jullie, mensen van het kerkje in Bokhoven, bedanken; 
bedanken, voor die zachte druk van de hand op mijn schouder in het 
voorbijgaan, voor die glimlach en hoofdknik van herkenning, van 
rondkijkende gezichten voor de dienst begint, 
voor het gefluisterde “goeie morgen, hoe gaat ‘t .” als ik aanschuif, 
voor het bemoedigende gesprek , na de kerk, op straat , onder de bomen. 
Alleen, maar niet eenzaam meer. 
Ik wens jullie allen gezellige Kerstdagen en  
een prachtig en vooral een gezond Nieuw Jaar! 
Irene Janssen-Bosma 
 
Opnieuw Kerstmis 
Vlak voor het nieuwe jaar vieren we weer opnieuw Kerstmis. 
Nieuw licht op iets werpen, een nieuwe gedachte, inbreng of voornemen, een 
‘nieuw kindje’, met de kritische vraag ‘heb je ook oude kindjes!’. Wat is nieuw? 
Je geboortedag vier je elk jaar opnieuw en ook telkens anders. Je sterfdag is maar 
éénmalig, die wordt dan ook de ‘definitieve geboortedag’ genoemd. Ja, feiten zijn 
feiten, maar hoe anders kunnen we op de feiten nieuw licht laten vallen. Dit jaar 
door de corona zullen we kerstmis heel anders gaan vieren, we moeten wel en we 
maken er wat nieuws van. 
Het kerkbestuur zette ons al op weg met het boekje ‘Van Allerheiligen tot 
Kerstmis. Bidden in tijden van afstand en verwachting’. Een frisse oproep met 
dank. 
En het komende jaar vieren we ook als Norbertijnse parochie het jubileum van de 
900ste geboortedag van de orde. Kerstdag 2021 legde Norbertus met zijn 
volgelingen hun professie af en starten zo een nieuwe beweging in de kerk: 
kloosterlingen met een vita mixta van actie en contemplatie. In de viering van de 
1e zondag van de advent, opening van dit jubileumjaar, heb ik een 
oproep/suggestie gedaan om een ‘mailgroep’ (i.p.v. lees- of gespreksgroep) te 
starten met medeparochianen, die zich een jaarlang willen verdiepen in nieuw 
Norbertijns (parochie) leven. In deze crisistijd hebben we meer ‘bezinningstijd’ en 
thuiswerk. Verdieping brengt nieuwe visies, die je doen opleven. Wie 
geïnteresseerd is mee wil doen: stuur me een mail (xvds@life.nl).  
Met kerstsmis komt God naar de mensen….  Immanuël en wij gaan op naar Hem, 
Komt, laten we Hem aanbidden en dat alles geeft een Zalig gevoel. Fijne Kerst 
gewenst mede namens Mien.  
 
Xaveer, pastor em. 
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Fam. Van Veenendaal 
 
 
 
 
 
 

KERSTWENS 
  
Wij wonen al jaren in Engelen 
Vroeger fietsten wij langs het mooie oude kerkje in Bokhoven 
Nu zijn wij parochiaan uit de omgeving 
Als er leven is na de dood   
Moeten wij ons daarop voorbereiden! 
Ons kerkje staat open voor alle mensen die willen geloven 
Gezegende Kerstdagen en Alle Goeds voor het jaar 2021. 
Ton en Bea Visser-Trienen 
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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 en/of andere vragen over de vieringen kunt 
u contact opnemen met:     
Frans van de Water     
 
Gr. Engelbertstraat 9 
5221 BV in Bokhoven 
Tel.nr. 073-6312025 
Emailadres: vdwater@oeteldonk.org  
 
 
Intenties  
1e zondag vd maand    Antoon van Mil en overleden ouders 
2e zondag   “     “       Fred Leenaers en Maria van Heijningen,   

overleden fam. Masraff, Anneke Branten         
3e zondag   “      “      An Weijts  
4e zondag   “      “ Lucia van Helvoort-Buys,  

Joke Godschalk -Endstra  (28 febr en 28 maart)
 Jan Zetz (28 febr en 28 maart)  

5e zondag   “        “     Joke Godschalk –Endstra , Jan Zetz                                                                                        
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VIERINGEN 2020    
24 dec GEEN PUBLIEKE VIERINGEN op 
KERSTAVOND in RK KERKEN 
Alleen 1e en 2e KERSTDAG om 11.15 uur vieringen 
Wel aanmelden bij Frans vd Water  
Als u deze wilt bijwonen! 
25 dec 1e KERSTDAGVIERING  
  Orgelbegeleiding 
26 dec         2e KERSTDAG  geen viering 
27 dec Geen viering                                                                                                                                                       
VIERINGEN 2021 
01 jan  geen viering 
03 jan Viering met orgelbegeleiding 
                    Na de viering NIEUWJAARSRECEPTIE 
10 jan  Viering met orgelbegeleiding 
 
17 jan  Viering met orgelbegeleiding 
24 jan Viering met orgelbegeleiding 
31 jan  Viering met orgelbegeleiding 
 
07 febr  Viering met orgelbegeleiding 
14 febr Viering met orgelbegeleiding   
17 febr  ASWOENSDAG  gebedsviering in Bokhoven 
21 febr  Viering met orgelbegeleiding 
28 febr Viering met orgelbegeleiding 
 
 07 mrt Viering met orgelbegeleiding 
14 mrt Viering met orgelbegeleiding 
21 mrt Viering met orgelbegeleiding 
28 mrt PALMZONDAG Viering met orgelbegeleiding 
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  KERSTBIJDRAGE van en voor een IEDER 
 
Na een bijzonder jaar beginnen we weer aan een speciaal jaar. 
 
Nu we de laatste dagen van 2020 zijn ingegaan kijken we terug op een 
bijzondere periode. Toen we in januari van dit jaar vooruitkeken kon 
niemand vermoeden dat we nagenoeg het hele jaar onder druk van 
Covid -19 zouden moeten leven. We werden gedwongen afstand te 
bewaren om daarmee elkaar te beschermen. In familieverband, in 
vriendenkringen, in organisatie- en kerkelijk verband: het was maar 
moeizaam mogelijk om elkaar te begroeten, laat staan echt te 
ontmoeten.  
Nu we de laatste dagen van het jaar zijn binnengetreden hopen we wel 
wat meer mogelijkheden te krijgen al zien de recente cijfers van 
besmettingen er niet naar uit dat we echt in veel grotere vrijheid 
elkaar kunnen ontmoeten en de feestdagen met elkaar kunnen vieren. 
En we zullen de voorschriften echt moeten navolgen willen we niet met 
langdurige grote problemen geconfronteerd worden. 
Nu corona ons nog op de hielen zit is dat voor de norbertijnen nog 
extra teleurstellend. Lang is ernaar uitgekeken om het negende 
eeuwfeest te kunnen gaan vieren. In 2021 is het namelijk precies 900 
jaar geleden dat de orde werd gesticht door Norbertus van Gennep in 
het dal van Prémontré (Noord-Frankrijk nabij de stad Laon). 
Wereldwijd is het jubileumjaar geopend op de eerste zondag van de 
advent van dit jaar (29 november 2020), het jaar zal worden 
afgesloten op 10 januari 2022 als we kerkelijk het feest van de Doop 
van de Heer vieren.  Een heel programma van nationale en 
internationale gebeurtenissen staat onder druk. Zeker voor de eerste 
helft van het nieuwe jaar zijn de meeste openbare bijeenkomsten 
afgezegd. 
 
Hoe… 
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Hoe onwezenlijk het allemaal is, hoe somber misschien de 
vooruitzichten ook zijn – zeker voor de nabije toekomst – we mogen de 
hoop niet opgeven. Met elkaar – in klein en groot verband – hebben we 
laten zien dat we elkaar kunnen en willen vasthouden, dat we elkaar er 
doorheen willen helpen, dat we elkaar nabij willen zijn zeker als het 
kwaad ons treft.  
Nu we kerstmis gaan vieren geldt de herinnering aan de stichting van 
de orde des te sterker. Norbertus legde in de kerstnacht van 1121 met 
enkele eerste volgelingen zijn religieuze geloften af. Uitgerekend in de 
kerstnacht werd de orde geboren.  
De profeet van advent en kerstmis – Jesaja – heeft het ons laten 
weten: ‘kind ons geboren, kind ons gegeven, koning van de vrede ‘.  
Aan het einde van 2020 en het begin van 2021 mogen we die woorden 
weer laten klinken opdat ze ons hoop en toekomst voorhouden. Laten 
we het nieuwe leven verwelkomen en thuis laten zijn. Ik wens het u toe 
dat er toekomst, vrede en gerechtigheid mag zijn voor u, voor allen die 
u dierbaar zijn, voor alle mensen. 
       
Denis Hendrickx o.praem. 
Abt van Berne – wnd pastoor.    
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 “Vriendelijkheid is de gouden schakel, die de wereld bijeenhoudt” (Goethe)
  
De eerste zondag van de Advent is gevierd. De wereld staat in brand. 
Corona houdt ons in zijn greep en woekert voort. Het is moeilijk hiermee om 
te gaan.   
De “maakwereld” blijkt niet zo eenvoudig te zijn, die is weerbarstig. 
De zonnewende is in aantocht, de natuur komt tot rust en Kerstmis lokt. 
Kerstmis staat met hoofdletters geschreven, commercie draait volop. 
Wij maken ons druk of het wel een ”topfeest” wordt. 
Is er nog tijd voor de oorsprong van Kerstmis? 
De geboorte van onze Verlosser, nieuw leven: telkens opnieuw beginnen. 
Aandacht voor de mensen om ons heen kent geen seizoenen en grenzen. 
Altijd blijft er hoop. 
Een Zalig Kerstfeest gewenst voor iedereen. Van Harte. 
Leo van der Pluijm 
 
 
Indertijd (begin jaren 80) woonden we in een klein dorpje in Limburg. Het was 
nog in de tijd van Mgr. Gijsen. Wij gingen op Zondag met onze kinderen 
naar een alternatieve kerk in Roermond. Tijdens de preek was er een zgn. 
Nevendienst voor de kinderen. Een van onze kinderen, Onno, wilde wel naar de 
nevendienst ook al was hij 10 jaar. 
Na de preek mochten de kinderen op het altaar komen om hun tekening te laten 
zien of een verhaaltje te vertellen. Het thema van die dag (adventstijd) was licht 
en donker. Onno zou ook iets gaan vertellen, hij aarzelde een beetje en zei toen: 
“het is eigenlijk een mop”, wij zaten met gekromde tenen, wat gaat hij nu 
zeggen?? 
Hij begon… De drie koningen waren onderweg naar de stal in Bethlehem om het 
pasgeboren kind te aanbidden. Daaraan gekomen bij de stal, het was inmiddels 
al donker, stootte een van de koningen vreselijk zijn hoofd aan een balk, hij 
greep naar zijn hoofd en hij slaakte een kreet van pijn……. “JEZUS 
CHRISTUS”. Maria hoorde dat en zei: “zullen we hem zo noemen Jozef?” 
Iedereen lachte en hij kreeg veel applaus!! 
Tenslotte wens ik iedereen een zalige Kerstmis en voorspoedig Nieuwjaar en 
vooral een beter 2021, zonder Corona en met een goed werkend vaccin. 
Corry Ploegmakers-Vissers 

 
 



14 
 

Kerstboodschap 
In deze donkere dagen voor Kerstmis, zowel letterlijk als 
figuurlijk, wens ik onszelf het licht toe van geduld, geduld met de 
opgelegde beperkingen juist in deze maand van familiale 
ontmoetingen, geduld met de jeugd voor wie het extra moeilijk is 
om de maatregelen te accepteren en geduld met de overheid, die 
zich voor ongekende organisatorische maatregelen gesteld ziet. 
Laten we dankbaar zijn voor alles wat we nog wel hebben. 
Henk van Eupen, december 2020 
 
 
 
    

Datgene in ons dat 
volhoudt, ondanks 
alle bewijzen van 
het tegendeel, 

dat iets beters ons 
te wachten staat 
als we de moed 

hebben om ernaar 
uit te reiken, 

ervoor te werken 
en ervoor te vechten” 

(Barack Obama, vm president VS) 
 

Wij wensen iedereen hele mooie Kerstdagen 
 en een gezond en hoopvol 2021! 

Elly Goesten 
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De zachte dingen blijven toch bestaan 
Hoe hard en ruig de wereld wordt daarbuiten, 
Ik zie de sterren blinken op de ruiten 
Ik hoor de voeten van de herders gaan 
       
Ik zie de lichtgrot van de nieuwe maan 
Ik hoor de engelen van vrede zingen 
Ik zie de wijzen en hun volgelingen 
Ik hoor de wind zijn vleugels openslaan 
F.J.M.J. Smits van Waesberghe 
 
 
Mijn kerstwens.  
Mijn wens is eigenlijk niet alleen mijn wens. Velen zullen hetzelfde wensen. 
Mensen willen meestal gezondheid voor henzelf en hun naasten, ze willen 
graag dat ze meer financiële armslag krijgen, dat ze gelukkig mogen leven, 
dat hun kinderwens vervuld wordt, dat ze de liefde van hun leven mogen 
tegenkomen. En nog veel meer.  
Toch heb ik een beetje een afwijkende wens, denk ik. Natuurlijk wens ik 
het bovenstaande, maar ook hoop ik dat de mensen wat liever tegen elkaar 
zijn, dat je gewoon over straat kunt lopen zonder aangestaard te worden, 
dat je mag geloven wat je wilt, dat je je politieke overtuiging mag 
uitdragen.      
Ik zou zo graag willen dat mensen meer gaan wandelen in de voetsporen 
van Jezus van Nazareth. Het kleine kindje dat op het punt staat om 
geboren te worden.  
Geef elkaar de ruimte, geef elkaar liefde en toon genegenheid naar die 
ander.  

Ik wens……eigenlijk wens ik weer veel te veel.  
Maar ik wens u allen nog wel een Zalig Kerstfeest en voor 2021, alle goeds.  

Henriette en Fons van Aart 
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Wij wensen u, jou, jullie .. 
 
Nu en dan een stal, om te schuilen bij tegenwind, tegen verkilling. 
Nu en dan wat hooi of stro, voor wat warmte onderweg. 
Nu en dan een engel:  een beschermengel die op je schouder meekijkt, jou 
met engelengeduld volgt en zo een oogje in het zeil houdt. 
Nu en dan een ster, een lichtstraal in de donkerte of een flonkering in 
de ogen van iemand die jij ontmoet. 
Nu en dan een herder, met de eenvoud en de trouw van een buitenmens. 
Nu en dan een vreemdeling, met een wereldwijde blik. 
Nu en dan een Maria, overmand door onvoorwaardelijke liefde, met zorg 
tot in de moeilijkste momenten. 
Nu en dan een Jozef, met zorgzaam trouwe inzet voor huiselijke 
nijverheid 
Nu en dan een kind, ontwapenend, liefdevol, wijs... 
Jij lichtgevende vredebrenger ter wereld gekomen 
Nu en dan een koning van verre, vol van waardigheid 
Nu en dan het geschenk van vriendschap, zo veilig en vertrouwd om 
wederzijds te willen en durven geven. 
 
Kerstmis kan gebeuren op zoveel verschillende plaatsen: 
Ieder dorp en elke plek kan Bethlehem heten 
en ieder hart kan een kribbe zijn 
waarin liefde mens wordt 
waarin WIJ aan het licht komen 
Jezus wakkert ons hartsverlangen naar vrede aan 
 
Vrede voor jou: in je hart, in je huis, in het huis van onze wereld 
 
Heleen Hendrikx , mede namens Jos en Leo. 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de  
H. Antonius Abt Parochie is nog te koop.  
 
Voor het aanleveren van agendapunten of uw bestelling van een 
kroniek, overige vragen of informatie 
kunt u een mailtje sturen naar 
pastoor@parochiebokhoven.nl.  
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur 
 
Zo 20-12 woord en communie viering 10 uur 
Do 24-12 gezinsviering 18 uur 
Do 24 -12 nachtmis 20 en 22 uur woord en communie viering 
Vr 25-12 Kerst woord en communie viering 
Zo 27-12 woord en communie viering   
Zo 03 jan woord en communie viering  
Zo 10 jan eucharistieviering  
Zo 17 jan Oecumenische dienst in Protestantse Kerk  
Zo 24 jan eucharistieviering  
Zo 31-jan woord en communie viering 
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KENNISMAKING MET nieuw KERKBESTUURSLID 

Beste Parochianen,  

Graag wil ik me als nieuwe bestuurslid even aan u voorstellen. Mijn 
naam is Ad Brekelmans en ik ben sinds 1 oktober actief als lid van 
het bestuur. Hiervoor ben ik al enige jaren actief als vrijwilliger, 
waardoor jullie mij waarschijnlijk al kennen.  

Ik ben geboren in Bokhoven en woon daar 
nu nog steeds samen met Willy, die ook 
actief is als vrijwilliger en koorlid. Ik ben 
68 jaar en op dit moment met pensioen. 
Hiervoor ben ik werkzaam geweest als 
technisch directeur van een 
installatiebedrijf. Nu verzorg ik nog 
advieswerk voor een woonzorgcentrum en 
een klooster: Zuster van Franciscanessen.  

De reden dat ik lid ben geworden, is dat ik 
het belangrijk vind dat er een dorpsgenoot in 
het bestuur kwam. Ik zal me voornamelijk bezighouden met het 
behoud van de monumentale kerk e.d. wat mooi aansluit bij mijn 
taken die ik als vrijwilliger voor kerk uitvoerde, zoals het 
onderhoud en klusjes.  

Ad Brekelmans  

KERKBESTUUR-bijeenkomst 
 
De volgende bijeenkomst van het kerkbestuur is di. 19 januari 2021. 
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DRIEKONINGEN 2021 
 
DRIEKONINGEN  is Folk (volk) lore (kunde), volksliedjes zijn ook 
folklores. 
De kinderen (met volwassenen) trekken op Woensdag 6 januari weer door 
Bokhoven en wat zingen zij? 
  
Hieronder treft u een van de varianten aan van 
het 3-Koningen lied: 
  
Wij komen van verre met onze lantére 
  
Wij zoeken den Heer en h’an ‘m zo gerre 
We klopten aan koning Herodes z’n deur 
De koning kwam d’r zelveres veur 
En de koning die sprak er met zijn vals hart 
Wat ziet er dat jongste van Drieën toch zwart. 
        
Hij is t ‘r wel zwart, doch hij is t’r bekend 
Hij is de koning van Oriënt 
O sterre gij moet er zo stille niet staan 
Gij moet met ons mee naar Bethlehem gaan 
Naar Bethlehem, Koning Davids stad 
Alwaar Maria met het kindeke zat. 
 
De opbrengst van deze 3-Koningen zal gaan naar: “Het vergeten Kind”. 
I.v.m. corona zal het een “Alternatief Drie Koningen” worden. 
 
  

SEMPER VIGILANS 
 
Alle bijeenkomsten van Semper Vigilans zijn voor 2020 afgelast, dit i.v.m. 
het Coronavirus. Wij begroeten u graag weer in 2021! 
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HUIDIGE CORONA-REGELS 
 
Tijdens het opmaken van deze editie Parochieblad zijn de Corona-
regels alweer 3x veranderd, voor bijeenkomsten in KERK- gebouwen 
geldt nu het volgende: 
-maximaal 30 mensen/bezoekers in de kerk excl. Pastor  
-mondkapje dragen is verplicht 
-1,5 meter wordt gehandhaafd, zie ook de info op de stoelen 
-bij binnenkomst en verlaten kerkgebouw handen desinfecteren 
-voorlopig geen zingen in de kerk 
Graag uw aandacht voor bovengenoemde, als we ons met zijn allen aan 
deze regels houden mag/kan ons kerkgebouw nog openblijven voor 
samenzijn bij vieringen! 
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