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OVERWEGING 
 

Het bericht dat ik als pastoor zal vertrekken uit de parochie 

Bokhoven is inmiddels wel bij iedereen aangeland. Na 20 jaar 

pastor te zijn geweest in Engelen en de laatste 5 jaar pastoor 

van Bokhoven en Engelen, kan ik met een vreugdevol hart 

terugkijken op de achterliggende jaren. Ik besef wel dat de 

combinatie van de twee pastoorsfuncties mij niet de 

gelegenheid gaf om mijn creatieve aandacht te verdelen over 

beide. Dat heb ik zelf als zeer spijtig ervaren. Het is niet zo 

eenvoudig om wel ergens verantwoordelijk voor te zijn maar 

geen of nauwelijks invloed uit te oefenen op de 

ontwikkelingen. Dat betreft voornamelijk mijn vermogen om 

beide parochies te ondersteunen op alle vlakken van het 

pastoraat. Want de verantwoordelijkheid gaat verder dan de 

twee eucharistievieringen op zondag; voor het hele pastoraat, 

zowel de liturgie als de catechese, zowel de diaconie als het 

beheer. 
 

Vanuit een heel andere kant, heb ik de laatste 

jaren steeds gezegd en herhaald, dat ik, 

wanneer ik 65 jaar word, ik iets anders wil gaan 

doen. Nu kan het nog, als ik een paar jaar 

wacht, wordt het steeds moeilijker om iets 

anders op te pakken. Ja en dat 65 worden zie je niet zo 

aankomen, plotseling is het er. En de vraag van zorginstelling 

Laverhof, aan de overkant van de abdij en ooit gestart als 

klooster van de zusters van JMJ, die kwam er ook bij. 
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Dus al met al, een moment om te veranderen. Hoewel ik me 

ook zeer bewust ben van het feit dat er enorme gaten vallen 

in de invulling van het pastoraat. Maar met creativiteit en 

flexibiliteit zal er best een oplossing komen. Dat we die 

oplossing in eerste instantie niet moeten zoeken in een gewijd 

pastoor vanuit de abdij, lijkt me wel duidelijk. Dat er door de 

mensen van de abdij meegedacht wordt is evenzeer duidelijk. 

 

Kortom: na de vakantie zult u mij alleen in uitzonderlijke 

gevallen nog tegenkomen. Om iedereen de gelegenheid te 

geven om afscheid te nemen, en om mij de gelegenheid te 

geven om iedereen te bedanken, hebben we in het bestuur 

afgesproken dat ik de slotviering van de bedevaartmaand, 29 

september 2019, zal voorgaan in de buitenlucht.  

Mocht ik u daar niet treffen, dan dank ik via dit parochieblad 

iedereen die op de een of andere manier heeft bijgedragen 

om het pastoraat in Bokhoven zo goed mogelijk te houden. Dat 

zijn er velen, op velerlei vlak. Daarvoor heel veel dank, en 

succes in de toekomst. 

 

Het ga u allen goed.  

 

 

Fons Boom o.praem. 
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LIEF en LEED  
 

Geboren: Oliver  

Zoon van Jasper en Anne Klein Klouwenberg- vd Water, tweede 

kleinkind van Marleen en Frans van de Water 

Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk met dit kleine mannetje! 

 

 Getrouwd: Danny Hanff en Ayla van Rooij, inwoners van 

Bokhoven. 

Van harte gefeliciteerd bruidspaar! 

 

Een bericht inzake de Vastenaktie 2019 in de Abdijparochies. 

Het streefbedrag is ruimschoots gehaald. 

Het eindbedrag inclusief de “bonus” bedraagt  € 10.683,- . Daar 

kunnen ze in India (Vastenactie project ‘verbetering 

leefomstandigheden en inkomen plattelands bewoners’ in India 

projectnummer: 401225) vast het een en ander van realiseren.  

     
 
 
 

LICHT IN DE WERELD 

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op 

een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook 

geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat 

weg te zetten, 

nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft 

voor ieder die in huis is. 

Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede 

daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

Matthëus 5 vers 14 – 16 
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650 JAAR PAROCHIE BOKHOVEN 

ZATERDAG 23 MAART 2019,  

speech Denis Hendrickx o.praem. 

Abt van Berne 

 

Geacht parochiebestuur, geachte genodigden, maar 

vooral geachte mensen van de geloofsgemeenschap 

van deze heerlijkheid Bokhoven. 

Op deze dag wordt stilgestaan bij een lange 

geschiedenis van 650 jaar, zes en een halve eeuw 

polderen in het poldergebied aan de oever van de 

Maas, aan de rand van onze historische provincie -

hoofdstad ’s-Hertogenbosch, de zetelplaats van ons dierbare bisdom. 

Een prachtig kroonjaar om terug te kijken, om feiten en 

gebeurtenissen op een rij te zetten opdat de toekomstige generatie er 

nadrukkelijker kennis van kan nemen. Een haltemoment met een 

terugblik om via vandaag de toekomst open te leggen en de 

geschiedenis van morgen te kunnen gaan schrijven. Ik mag proberen 

aan u wat mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor te houden en op 

het spoor te komen: Dus geen feiten van hoe het is geweest, maar 

bespiegelingen van hoe het misschien zou kunnen en mogen worden. 

 

De geloofsgemeenschap van de toekomst zal er heel anders uit zien 

dan we gewend zijn en binnen zo’n plaatselijk verbond van mensen zal 

de dienst van de leiding ook een heel andere invulling en kleur 

krijgen. In dit verband roep ik graag in herinnering het 

zendingsverhaal van de twaalf apostelen zoals beschreven door de 

evangelist Marcus. Jezus geeft anderen zijn pastorale taken in handen. 

Hij zendt zijn leerlingen twee aan twee uit om anderen hun pastorale 

dienst te bewijzen. In de loop van de geschiedenis is dit verhaal in de 

nodige variaties gepresenteerd, cirkelend rond de vraag voor wie deze 

opdracht eigenlijk gold.  En wat daarbij opvalt is het feit dat telkens 

weer werd uitgekomen bij het gegeven dat die opdracht van Jezus 
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nagenoeg enkel en alleen maar werd toegekend aan hen die in de kerk 

officieel als pastor – pastoor of kapelaan – zijn aangesteld.  

Zo vaak laat dit een beeld zien van enkel en alleen maar ongehuwde 

mannen. Ruim 50 jaar geleden – om het tijdsbeeld van nu wat 

nadrukkelijker te kunnen belichten – leken er met de uitkomsten van 

het Tweede Vaticaans Concilie meer mogelijkheden te komen voor 

verbreding van de dienst van de leiding binnen de lokale 

geloofsgemeenschappen. Het tijdperk van de cleruskerk zou ten einde 

lopen. De weg leek open voor een nieuwe kerkopvatting: de kerk van 

Gods volk. In het formele officiële circuit zagen we echter al snel 

eerder een tegengestelde beweging zich ontwikkelen dan die 

beloftevolle droom ons voorhield. Het religieus, kerkelijk bedrijf bleef 

en blijft vooralsnog onder leiding staan van enkel ongehuwde mannen.  

Waarom kan er toch geen scheiding worden aangebracht tussen het 

ambt van de priester/herder en dat van bestuurder en andere 

functionarissen zoals in de vroegste kerk. Het is niet langer 

houdbaar dat de eindverantwoordelijkheid van de gemeenschap bij 

een priester of een soort kaste – de clerus – blijft horen, die dan ook 

nog verantwoordelijk is voor meerdere – en nogal eens veel te veel – 

geloofsgemeenschappen. Door de ontkoppeling van taken komen de 

priesters vrij voor hun kerntaken. Bovendien vraagt het priesterambt 

andere bekwaamheden dan bestuursmandaten.  

En veel gevolgen van de huidige situatie zijn bekend. Nu raken de 

resterende priesters ofwel overwerkt ofwel ontmoedigd.  

Nog niet zo lang geleden hoefde er nauwelijks over nagedacht te 

worden. Er kon immers beschikt worden over een aanzienlijk kader van 

vrijgestelde priesters. Op deze manier hebben we enkele eeuwen 

gewerkt aan de opbouw van een exclusieve priesterkerk. En omdat er 

zo’n royaal kader van vrijgestelde traditionele priesters en religieuzen 

beschikbaar was, werd er niet of nauwelijks aan gedacht dat die 

opdracht van Jezus eigenlijk toch veel breder bedoeld was dan wij 

haar interpreteerden. Het was toch zo dat het de bedoeling van Jezus 

was om elke christen zich te doen belasten met de taak om het rijk 
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van God te verkondigen in daden van menselijkheid en betrokkenheid 

op anderen. Paus Franciscus definieerde in zijn ‘Evangelii Gaudium ‘een 

actualisatie als volgt: “Het is een onvermijdelijke uitdaging, de 

uitdaging van de mystiek van samenleven, namelijk ons onder elkaar 

vermengen, elkaar ontmoeten, elkaar in de armen sluiten, elkaar 

steunen, deel te nemen aan dit enigszins chaotische getijde dat kan 

veranderen in een ware ervaring van broeder en zusterschap, in een 

solidaire karavaan, in een heilige pelgrimstocht ‘. 

 

In onze westerse cultuur is het vandaag de dag 

overduidelijk dat het aantal vrijgestelde 

priesters drastisch afneemt. Een sterke 

vergrijzing en nauwelijks nieuwe aanwas is het beeld dat we om ons 

heen zien. Omdat er te weinig gewijde pastores zijn, worden er allerlei 

noodmaatregelen genomen, zoals het samenvoegen of fuseren van 

parochies. En natuurlijk is het zo dat ook ik zie dat er een aantal 

andere oorzaken aan te wijzen zijn voor allerlei noodzakelijke 

veranderingsprocessen, zoals een groeiend gebrek aan financiële 

middelen en een teruglopende betrokkenheid om 

geloofsgemeenschappen in het dagelijks doen en laten overeind te 

houden. Het kan, mag en moet bovendien zeker niet ontkend worden 

dat de vele schandalen rondom vooral misbruik de betrokkenheid sterk 

heeft doen afnemen. We moeten eerlijk durven toe te geven dat de 

vele hoopvolle verwachtingen na het tweede Vaticaans Concilie niet of 

nauwelijks bewaarheid zijn geworden. We zien een kerkontwikkeling 

waar verhoudingsgewijs wel heel veel aandacht uitgaat naar het 

interne gebeuren terwijl de zending om er op uit te trekken regelmatig 

het kind van de rekening dreigt te worden en veelal al is geworden. Het 

valt telkens weer op dat – als puntje bij paaltje komt - nagenoeg alles 

op de exclusieve priesterkerk gebouwd en ingericht lijkt te moeten 

worden. De frisse wind van Vaticanum II lijkt verworden tot een wel 

heel zacht briesje. En werd er niet uitgekeken naar een vierende 
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kerk, een liturgie, waarin niet het volk met de voorganger 

meebidt, maar de voorganger met het volk.      

 

Hoezeer ik de zojuist genoemde ontwikkelingen ook serieus 

wil nemen, toch ontkom ik er niet aan tot een voorzichtige 

conclusie te komen dat we in wezen het paard achter de 

wagen aan het spannen zijn. In feite wordt het de 

geloofsgemeenschappen nagenoeg onmogelijk gemaakt om 

zelfstandig te functioneren, terwijl iedere geloofsgemeenschap toch 

het recht heeft om over een gewijde leiding te beschikken, de hen 

voorgaat in de viering van de eucharistie en andere sacramenten. Of 

dat nu een man of een vrouw is.  

Door zo nadrukkelijk vast te houden aan een hiërarchische 

exclusieve op ongehuwde gewijde mannen gebouwde kerkorganisatie 

vergroten we eerder de afstand dan dat we er alles aan doen om 

verbindingen te maken en in stand te houden. In de huidige situatie is 

de afstand tussen individueel en gemeenschappelijke geloofsbeleving 

sterk vergroot. De eigen directe sociale omgeving moet verlaten 

worden. Bestaande onderlinge verbanden zijn verbroken en een sterk 

saamhorigheidsgevoel is nagenoeg verdwenen. Met velen begrijp ik dat 

in stand houden van lokale gemeenschappen en hun ruimten van 

samenkomst heel wat inspanningen vraagt – spiritueel en financieel – 

maar met een sluiten en aan de eredienst onttrekken wordt wel een 

grote voorraad aan spirituele geschiedenis met een enkel besluit van 

de kaart geveegd. En dit met alle gevolgen voor de – hoe klein  

misschien ook – groep van trouwe kerkgangers die al generaties lang in 

die ene kerk hebben gedoopt, getrouwd en gerouwd. De snelste manier 

om die oudere generaties de kerk uit te krijgen is het dak boven hun 

hoofd te slopen of als huis van gebed en ontmoeting te verbieden.   

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. 
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Legio oorzaken voor de huidige situatie kunnen opgesomd worden en 

dienen serieus genomen te worden. En waar je ook de meeste nadruk 

op legt.. het is in ieder geval duidelijk dat er nood is. Kunnen en durven 

wij aan allerlei gelovigen kansen te geven om hun gaven in te zetten in 

verschillende taken en diensten in de kerk?  Hebben niet alle gelovigen 

die bezield zijn door de idealen van Jezus, de opdracht om de 

pastorale taken van woord en dienst, van prediking en diaconie op zich 

te nemen?  Wij hebben toch allen – zoals in het bijbelboek de 

handelingen van de apostelen staat geschreven – de heilige geest als 

gave, als drijfveer, als bemoediging, als uitdaging ontvangen. Ook 

vandaag de dag geldt toch die kerk van de boodschap zoals verwoord in 

dat Handelingenboek: de geest waait waar zij wil: aan de een wordt 

door de Geest een woord van waarheid gegeven, aan de ander een 

woord van kennis, de een krijgt de gave om zieken te genezen, de 

ander ontvangt de gave van de profetie’. Onze huidige paus Franciscus 

probeert ons voortdurend uit te dagen en houdt ervan om ons voor te 

houden om de nek uit te steken: ‘ik (Franciscus) droom van een kerk 

die straten en pleinen opgaat, ook al riskeert ze om zich eraan te 

verwonden ‘.      

        

In het net verschenen lentenummer van het abdij-

tijdschrift ‘Berne ‘geeft Trudy Lemmens aan – 

daar waar zij stilstaat bij dit 650-jarig jubileum 

- dat met het oog op de toekomst van de parochie 

en om zorg te kunnen blijven dragen hier ter plaatse 

een aantal werkgroepen in het leven zijn geroepen. En haar conclusie is 

begrijpelijk, helder en uitdagend. Zij stelt: ‘de parochie Bokhoven is in 

de veertiende eeuw ontstaan op initiatief van de dorpsbewoners. We 

zien dat in de eenentwintigste eeuw deze kleine plattelandsparochie, 

zij het in een heel andere vorm, nog altijd gedragen wordt door een 

geloofsgemeenschap en zo op eigen wijze een bijdrage levert aan de 

samenleving’.  
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Ik zie een gegroeide praktijk welke schuurt aan de officieel erkende 

en geregelde verschijningsvormen. En de vragen klinken tegen deze 

achtergrond dan ook des te nadrukkelijker: Waarom blijven we de 

leiding van sacramenteel vieren en verkondigen zo eng 

interpreteren ten gunste van celibataire gewijde mannen?  Waarom 

nemen we vrouwen en mannen die daartoe opgeleid en geschikt 

bevonden zijn niet op binnen de dienst van de leiding met deze 

verantwoordelijkheid en waarom zenden we hen daartoe niet officieel?  

We moeten de gaven van de mensen willen inzetten en 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: mannen en vrouwen onder ons de kans geven om 

hun gaven van hart en geest in te zetten, in en vanuit de kerk; en dit 

naast een dagtaak, waarmee zij in ieder geval voor een belangrijk deel 

in hun levensonderhoud zullen moeten voorzien, want ook dit vraagt de 

realiteit van deze tijd. 

 

Het pastoraat in deze geloofsgemeenschap is – 

zoals dat in formele zin wordt genoemd - 

toevertrouwd aan norbertijnen van de abdij van 

Berne, het zo genoemde patronaatsrecht. Op de 

schouders van abten van Berne berust de taak om 

pastores voor te dragen voor de dienst van de 

leiding in deze aan hen toevertrouwde 

geloofsgemeenschappen. Deze opdracht kan niet 

meer uitgevoerd worden als we blijven vasthouden aan enkel 

priesterleden van de abdijgemeenschap. En waarom ook hier niet 

zoeken naar en werken aan verbreding van het religieuze leven en 

daarmee ook aan de invulling van het pastoraat dat vraagt en roept 

om geleid en begeleid te worden. 

Het is duidelijk dat de kritische en moeilijke periode van de huidige en 

recente kerkgeschiedenis niet gemakkelijk ongedaan gemaakt kan 

worden. Er valt immers een scala aan oorzaken op te sommen. Ik 
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realiseer me dat de weg naar de nabije en verdere toekomst zeker ook 

wel wat ingewikkelder is dan ik in het voorgaande in enkele woorden 

heb aangegeven.  

Maar ik ben ervan overtuigd dat de dienst van de leiding wel een 

vooraanstaande plaats inneemt. 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 geloofsgemeenschappen 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.             

Je kunt bij een aantal minder rooskleurige 

vooruitzichten het hoofd buigen en wat afstand 

nemen. Maar mag het devies luiden: geef niet op. 

Ga niet treuren over de kerk van gisteren. Die 

komt niet meer terug. Wie achterom blijft 

kijken, verandert in een zoutpilaar, niet in staat van zijn plek te 

komen. Ga ook niet zitten wachten op een wonder uit de hemel. De 

engel van Galilea heeft het ons al voorgehouden: ga niet naar de hemel 

staren, maar zoek de Levende waar Hij te vinden is. Aan de straten en 

de pleinen van onze wereld. In de zieke en de asielzoeker. In de 

gelukszoeker en de straatmuzikant. In de bankier en de koning. In de 

leraar en de dorpspastoor. 

Volhouden is het devies, met hoe weinigen we ook zullen overblijven. 

Volhouden met een glimlach die alle zelfgenoegzaamheid relativeert. 

Volhouden met een arm om de naaste. Zalig de mens die zo voor God 

verschijnt: aan zijn arm zijn naaste, in zijn hand een gebroken 

brood en op zijn mond de glimlach van een kind. 

 

Denis Hendrickx o.praem. 

Abt van Berne 
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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 

        Jo en Mien Vugts-Brekelmans (15 sept) 

4e zondag     “      “       “  Frans Hol (28 juli en 25 aug) 

        José en Wim Becx (28 juli) 

        Jo en Truus Mommersteeg  

        Mevr. Mommersteeg – van Kuijk   

        Joke Godschalk-Endstra (28 juli en 25 aug) 

5e zondag    “     “       “    Frans Hol,  Joke Godschalk-Endstra 

 

mailto:vdwater@oeteldonk.org
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VIERINGEN – JULI – AUGUSTUS – SEPTEMBER 2019 

 

07 juli Viering met orgelbegeleiding 

14 juli  Viering met orgelbegeleiding 

21 juli  Viering met orgelbegeleiding 

28 juli Viering met orgelbegeleiding 

 

04 aug Viering zonder orgelbegeleiding 

11 aug Viering met orgelbegeleiding  

18 aug Viering met orgelbegeleiding 

25 aug Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 

  (Xaveer wordt deze dag 85 jaar) 

 

BEDEVAARTVIERINGEN  in de maand september 2019 

 

01 sept Viering met koor 

Amicanto uit Dinther 

 

 

 

08 sept Viering met St. Martinuskoor uit Kerkdriel 

15 sept Viering met Lambertuskoor uit Maren Kessel 

22 sept  Viering met St. Caecilliakoor uit Benschop 

29 sept Viering met Dameskoor uit Bokhoven en 

Mannenkoor uit Haarsteeg  

En het Gilde O.L.V. Schuts uit Elshout 
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Onze Vader 

Al eeuwenlang bidden we het: het Onze Vader, niet meer zo vaak als in 

de tijd dat vooral in de maanden mei en oktober het rozenhoedje 

frequent gebeden werd, maar toch! Wanneer we ’s zondags naar de 

viering komen, wordt het altijd gebeden.                                                                                 

Het afgelopen jaar is er zelfs een wat bijgestelde versie van 

vastgelegd om meer eenheid met onze protestantse mede broeders en 

zusters te krijgen. Of dat verbeteringen zijn weet ik nog niet. Je 

wordt wel uitgenodigd om nog eens de betekenis van de woorden op je 

te laten inwerken. Zo moeten wij niet meer “anderen” hun schuld 

vergeven, maar “onze schuldenaren”. Dat lijkt mij geen verbetering. 

Wie zijn wij dat wij anderen kwalificeren als schuldenaar? Buiten dat, 

lijkt het een beetje op een uitruil: als u dit doet, doen wij dat. En dan 

de zinsnede: “en breng ons niet in beproeving”, of – zoal we voorheen 

zeiden –: “en leidt ons niet in bekoring”. Wij zijn het toch zelf die ons 

blootstellen aan bekoring of beproeving! Daar heeft Onze Vader toch 

niet de hand in!?                                                                                                                        

Zoals bekend stamt ons Onze Vader uit de Evangeliën van Mattheus en 

Lucas, die in Grieks geschreven zijn. Maar wetenschappers proberen al 

twee eeuwen de historische kern van latere toevoegingen te scheiden. 

Zij hebben een oudere Aramese versie van het Onze Vader gevonden. 

Het Aramees was de taal die Jezus sprak. Dit Onze Vader is 

waarschijnlijk binnen twintig jaar na de kruisdood van Jezus 

geschreven. Dat is dus vóór het oudste evangelie, dat van Marcus (ca 

65 jr. na Chr.)   

Dit Aramees evangelie spreekt van God als bron van alle 

zijn, hier dus niet in de hemel, zoals in het kerkelijk ‘Onze 

Vader’, maar in het hart van de mens, kenmerk bij uitstek 

van het gnostische christendom uit de eerste eeuwen. Die 
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verhevenheid past ook niet in de toenmalige joodse 

voorstellingswereld, maar is later ontstaan onder invloed van de 

Griekse filosofie, die God “overstijgend” gemaakt heeft, ver verheven 

boven de aardse werkelijkheid.                                                                           

Dit Jezus-gebed benadrukt vooral de oorspronkelijke eenheid tussen 

God en de mens, en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen waar 

die verstoord is geraakt. Ofschoon ouder dan ons Onze Vader, past 

het mijns inziens beter in deze tijd! 

Ik laat hieronder de tekst van dit Aramees Onze Vader volgen. Ik was 

en ben er zeer door geraakt. 

 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is,                                                                        

ik geef je een naam opdat ik je een plaats kan geven in mijn leven.                                                         

Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.                                                                                          

Vestig jouw rijk van eenheid nu,                                                                                                                 

dan valt jouw en ons verlangen samen in ons handelen.                                                                                  

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.                                                                  

Maak de koorden van fouten los die ons ketenen aan het verleden,                                                              

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.                                                                                     

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.                                                                                             

Uit jou wordt de alwerkzame wil geboren,                                                                                                          

de levende kracht om te handelen,                                                                                                                                                   

en het lied dat alles verfraait en dat zich van 

eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Henk van Eupen 

  

OPGROEIEND ZAAD 
Het is met het Koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de 

aarde: Hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en 

opschiet, ook al weet hij niet hoe. 

De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar en dan het 

rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, 

omdat het tijd is voor de oogst. 

                                                                        Marcus 4 vers 26 - 29 
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Van de bestuurstafel (Kerkbestuur) 

 

• Het bestuur is druk bezig om een doeltreffende oplossing te 

vinden voor het vertrek van pastor Fons Boom. In het 

voorwoord in dit blad vindt u een reactie van Fons zelf.  

• Onze begraafplaats wordt keurig onderhouden, maar dat neemt 

niet weg dat er graven bij zijn die niet meer helemaal recht 

liggen of die dreigen te verzakken. Leden van Commissie 

Beheer en het bestuur zijn bezig om dit alles in kaart te 

brengen.  

• De nieuw opgericht Commissie Beheer bestaat uit: Lambert 

Vugts, Ad Brekelmans, Nico de Laat en Loek Prinsen. Zij zullen 

het beheer van bouw/onderhoud projecten (tuin, kerk en 

pastorie) gaan ondernemen en/of begeleiden. 

• Ook gaan we een aanvraag indienen voor een zgn. 

groencontainer. Groen afval kan dan daarin gedaan worden. Zo 

houden we het netjes.  

• In het kader van: de kerk moet toegankelijk zijn, willen we gaan 

kijken of we het voorportaal tijdens speciale dagen/middagen 

open kunnen houden. Maria kan dan door velen 

bewonderd worden en men kan een kaarsje 

aansteken voor een intentie of gebed.  

• Het voorportaal zal worden opgeknapt en er komt 

informatie - materiaal te liggen over onze kerk, 

het interieur en haar geschiedenis.  

• Dat dit jaar een speciaal jaar is zal u niet ontgaan zijn. 650 

jaar parochie Bokhoven! Dit willen we op de laatste zondag van 

de septembermaand nog een keer extra benadrukken.  
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Op zondag 29 september willen we als bestuur, u allen een 

mooie middag en avond aanbieden. We houden u op de hoogte.  

Last but not least: Er zijn nog kronieken en noveenkaarsen te koop.  

Achter in de kerk vindt u een inkijkexemplaar van de kroniek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONKRUID IN DE AKKER 
“Heer, hebt U soms geen goed zaad op Uw akker gezaaid? Waar komt dat 

onkruid vandaan?” Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” 

De knechten zeiden tegen hem: “Wilt U dat wij er het onkruid tussenuit 

wieden?” Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid 

ook het graan lostrekken. 

Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het 

oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: “Wied eerst het onkruid, bind het 

in bundels bij elkaar en 

verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.” 

                                                                       Matteüs 13, vers 27 – 30 
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Financiële Commissie 

 
Voor het beheer van onze financiën hebben we al vele jaren een 

Financiële Commissie, op dit moment bestaande uit Chris Barbiers, 

Marc Bressers, (mannen uit de financiële wereld) en vanuit het 

Kerkbestuur vertegenwoordigen Piet van Delft en Harold Bourne deze 

Commissie. In onze Financiële Commissie zit heel veel kennis en 

ervaring op het gebied van financiën en beleggingen, deze kennis en 

ervaring zorgt ervoor dat wij verantwoord met uw kerkbijdrage 

omgaan. 

 

De financiële commissie komt een aantal keren per jaar bij elkaar en 

er is veel overleg via telefoon of per email. Een keer per jaar worden 

Chris en Marc uitgenodigd bij een Kerkbestuurs-vergadering en 

worden de huidige ontwikkelingen besproken. 

  

Sedert 1 januari 2016 worden de gegevens van alle parochies, 

waaronder de staat van inkomsten en uitgaven, gepubliceerd op 

internet. U kunt deze informatie vinden via onze website onder 

Lidmaatschap en Bijdrage door aan te klikken: 

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO169. 

 

Onze parochie is aangemerkt als een ANBI instelling. Dit betekent dat 

giften en schenkingen aan onze parochie in aanmerking komen voor 

aftrek van uw inkomen voor zover deze meer bedragen dan 1% van het 

drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten 

en aftrekposten in box 1,2 en 3 in een bepaald jaar. Als u een 

Overeenkomst Periodieke Gift in geld ondertekent dan is uw jaarlijkse 

gift voor 100% aftrekbaar van genoemd inkomen.  
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Genoemde overeenkomst kunt u vinden op onze website onder het 

kopje ‘Vieringen’ -Tarieven. Als u hier vragen over heeft (of andere 

vragen heeft) kunt u contact op te nemen met het secretariaat en 

bellen of mailen wij u terug. 

 

We danken u heel hartelijk voor uw bijdrage. 

 

Piet van Delft  

Secretaris /penningmeester  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

DE WEDUWE EN DE RECHTER 

Hij vertelde hen een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden 

en niet op te geven. 

Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en 

zich niets aan de mensen gelegen liet liggen.  

Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe 

ging met het verzoek: Doe mij recht in het verschil met mijn 

tegenstander. 

Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Tenslotte zei hij bij zichzelf: 

Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat mij niets aan de mensen 

gelegen liggen, 

toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. 

Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. 

                                                     Lucas 18 vers 2 – 8 
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KERKBESTUUR 

 

 
Iedere twee maanden is er een bijeenkomst van het Parochiebestuur.  

Op 26 augustus, 14 oktober en 28 november zijn volgende 

kerkbestuursvergaderingen.  

Voor het aanleveren van agendapunten of overige vragen of informatie kunt u een 

mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl 

 
  

   

 

    

 

 

 
 

Banknummer voor uw kerkbijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83 
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