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OVERWEGING 

 
Pasen “Sta op en ga!” 
 
De paaswake kan worden beleefd als een scheppingsviering. We 
gebruiken oersymbolen van ons bestaan, als water en licht. 
Elementen die werden gebruikt bij de schepping van de aarde. Zelfs 
uit een voor ons dode steen, haalt men door wrijving een vuurtje. 
Tekenen uit de vroegste tijd, die ons laten vermoeden dat wat 
afgestorven is, niet onherroepelijk dood hoeft te zijn. Kijk naar 
onze vier jaargetijden, we gaan nu ook van winter naar de lente. 
Alles gebeurt in die eeuwige beweging van gaan en komen, waarin de 
schepping zich vol kracht en creatieve fantasie vernieuwt. Het lijkt 
bijna van zelfsprekend dat ook de mens zich aan die beweging zou 
overgeven. En toch is het dat niet. Omdat wij in onze 
kwetsbaarheid, tegelijk de ervaring kennen van angst, van lijden, 
van onmacht. Ervaringen die we als pijnlijk ervaren en ons het 
perspectief ontnemen. Als wij telkens opnieuw leven hopen te 
vinden, dan moeten wij leren boven angst en twijfel uit te groeien. 
Waar bevangenheid ons doen en laten niet meer bepaalt, kan er 
ruimte komen voor een vernieuwende kracht, die goddelijke is. Al is 
die weg van bevrijding dikwijls even ont - redderend als het was 
voor het volk van Israël. Want soms lijken het werkelijk dodelijke 
wateren, waar een mens doorheen moet. Er zijn situaties waarin alle 
houvast uit handen worden geslagen. Maar in alle onzekerheid kan 
er ook een ogenblik komen van verheldering, opnieuw vertrouwen in 
het ondenkbare. Misschien kunnen we iets leren van de vrouwen, die 
op de bewuste morgen naar het graf gingen. Zij lieten de duisternis 
achter zich en gingen bij het ochtendgloren. Wat hen te wachten 
stond was echter op zijn minst ontreddering. De grond beefde als 
het ware onder hun voeten. De gedode geliefde was er niet meer. 
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En de boodschap die ze kregen was zo verblindend en tegenstrijdig, 
dat hun hart erdoor verteerd leek. Moeten ook wij door die 
ontlediging heen, opdat het helende licht binnen zou kunnen 
stromen. Wij worden opgeroepen op te staan en moedig onze weg te 
gaan, hier en nu. Dat wij onszelf durven uit te spreken en zo onze 
diepste waardigheid vinden. Want zo kan de moeilijk weg van het 
leven, een weg van ontmoeting worden. En in die ontmoeting kunnen 
momenten van herkenning zijn. En de vrouwen aan het graf waren 
vertwijfeld, echter wanneer zij, toch de zorg voor het leven terug 
opnemen, zien zij hoe Jezus hen tegemoetkomt. Hij spreekt hen 
aan in wie zij ontmoeten op hun weg. En de herkenning met Jezus is 
voor hen zegenend, geruststellend en bemoedigend. ’Wees niet 
bang’ en ‘ga’. Dat is de kernboodschap van Pasen. Blijf niet schuilen 
in zekerheden, durf de leegte in te gaan. Laat je vertrouwen groter 
worden dan je angst. Waag je leven aan iets met blijvende 
betekenis. Als wij inderdaad geloven dat liefde sterker is dan de 
dood, maak haar dan zichtbaar, sterk, geloofwaardig, hier en nu, 
reeds voor de dood. We kunnen Pasen beleven om kracht op te 
doen, tegen alle onzekerheden in. Jezus gaf ons het voorbeeld hoe 
dat te realiseren.  
 
Een psycholoog sprak laatst tot mij, probeer 
opnieuw uit te vinden wie je bent. De mens 
moet zich continu aanpassen en meerdere 
keren opnieuw geboren worden. We hebben 
ons doopsel ontvangen met dat vloeiende 
water, en de geest van onze goede God. Zalig 
Pasen. 
 
Emeritus diaken Wim van Herwijnen 
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LIEF en LEED  
 
Overleden:   
 

  De afgelopen maanden is er wederom een Parochiaan overleden, 
Willem van Osch uit Bokhoven is eind februari overleden. 
 
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte! 
 
è> Drie Koningen 2020 

 
 

 

Onze Drie Koningen hebben dit jaar een bedrag van € 431,20 
opgehaald, met de extra collecte van de Zondag erbij is er een totaal 
van € 519,20 voor de Stichting “Een glimlach doet wonderen” 
verzameld. Op de website van deze stichting staat als dank 
onderstaande tekst vermeld: 

“Lieve en mooie donatie van € 519,20 mogen ontvangen 
Ter gelegenheid van “Drie Koningen” zijn de kinderen uit Bokhoven langs 
de deur geweest om geld op te halen voor jullie Stichting “Een glimlach 
doet wonderen”. De kinderen hebben die avond € 519,20 opgehaald. 
Hartelijk dank voor dit mooie initiatief aan de Parochie H. Antonius Abt te 
Bokhoven http://www.parochiebokhoven.nl/” 

Alle donaties worden volledig ingezet voor de zieke kinderen. Stichting 
Een glimlach heeft geen mensen op de loonlijst, maar bestaat uit 
enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Jouw donatie wordt gebruikt 
waar het voor bedoeld is: het verzorgen en geven van een mooi en lief 
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cadeau voor een ernstig ziek kind! Door jouw hulp kunnen wij een 
glimlach toveren...hoe fijn en lief is dat? 

Help je ook mee nog meer glimlachen te toveren? 

De Stichting Een glimlach doet wonderen is door de Belastingdienst 
officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor 
zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.  

Kvk nummer: 60831154 
RSIN: 854078903 
Bank ING: NL33 INGB 0006 5136 55 

 Voor de goede orde bovenstaande rekening is van 
de Stichting Een glimlach doet wonderen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wat is het leven goed en mooi 

Als mensen in liefde met elkaar leven! 
Iedereen geniet, zoals je geniet van de geur 

Van olie bij een feest in de tempel 
Iedereen geniet, zoals je geniet van de dauw 

’s ochtends op de berg Sion 
Want daar geeft de Heer 

GELUK EN VREDE voor altijd 
Psalm 133 
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Eieren na Pasen… maar toch hier de  
NIEUWJAARS SPEECH van Henriëtte van Aart 

Januari 2020 
Goedemiddag allemaal,  
 
Fijn dat jullie aanwezig zijn bij deze nieuwjaarsbijeenkomst. 
We hebben de afgelopen weken veel gehoord over verwachten en hoop. 
We verwachten en hopen allemaal op een presentje en een gedicht 
rondom sinterklaas. Al in september worden we eraan herinnert dat 
het al bijna 5 december is. De pepernoten en gevulde speculaas ligt 
dan al in de winkels en we beginnen al massaal inkopen te doen, want we 
mochten toch maar eens te laat zijn en dan is alles uitverkocht. Tassen 
vol met cadeaus staan weken in de weg in huis of schuur. Maar als het 
dan zover is, is iedereen blij en opgelucht dat het allemaal goed is 
verlopen. En sinterklaas is nog niet op zijn stoomtrein of de 
kerstversiering hangt overal al te schitteren. We hopen al jaren op een 
witte kerst, een kerst waar we door de sneeuw moeten om naar de 
kerk te kunnen gaan. We verwachten niet dat het een witte kerst zal 
gaan worden, maar toch, hopen doen we het elk jaar.  
De weken voor 25 december zijn we in blijde verwachting, want een 
kind wordt ons geboren. We hopen dat het kind gezond is en dat het 
een goede toekomst tegemoet mag gaan.  
Het valt wel op dat in de dagen zo voor Kerstmis we overspoeld worden 
door sentimentele boodschappen op tv en sociale media. De ene 
reclame is nog mooier dan de andere en allemaal laten ze ons het 
perfecte gezin, de perfecte wereld en het ultieme WIJ gevoel zien. Er 
wordt volop gesproken over vrede, wapenstilstand en er worden pauzes 
ingelast in de gevechten.  
Raar eigenlijk dat er nu niets meer van te merken is, sterker nog; de 
aarde brandt!! Letterlijk.  
Zou er in de tijd van de geboorte van Jezus ook zoveel te doen zijn 
geweest in de wereld? Waarschijnlijk wel, maar misschien hebben ze 
daar wel niet gedacht bij het zien van dit bijzondere kindje. Jozef en 
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Maria hebben in ieder geval wel wat anders aan hun hoofd gehad dan 
twisten en ruzies. Zij stonden voor een zware taak: het opvoeden van 
de zoon van God. 
 Ook wij hebben als gelovigen een taak te vervullen. Het uitdragen van 
geloof in dat mensenkind wat pasgeboren is. En dat bij de vele dingen 
waar we al mee bezig zijn, geeft dat wij het soms wel erg druk hebben.  
Eigenlijk hebben we het altijd druk. We moeten op tijd weg want 
anders komen we in de file naar ons werk, druk in de weer om dat 
project nog af te krijgen voordat de week om is. Thuis is het ook druk, 
met kinderen die veel aandacht opeisen. Snel naar de sportschool of 
die voetbalclub. Nog snel even de mailbox leegmaken voordat er 
geslapen kan worden. Al ruim voor de wekker wakker want als ik nu iets 
eerder wegga naar het werk kom ik misschien niet in de dagelijkse file. 
Alleen jammer dat met jou ook die andere duizenden mensen dat 
hadden bedacht. En als het dan eindelijk weekend is word je volledig 
opgeslokt door allerlei klusjes en verplichte bezoeken.  
Maar op de zondagochtend, als we hier in deze kerk samenkomen om te 
bidden, te vieren dat Jezus onder ons is, dan komen we tot rust. 
Eindelijk even tot jezelf komen. Samen eucharistie vieren, samen 
zingen, samen gedenken. Rust!!  
Maar dan thuisgekomen gaat toch die computer weer aan want 
misschien heeft die collega gereageerd op je verzoekje.  
Eigenlijk zouden we meer van die rust momenten moeten 
hebben in ons leven. Momenten van bezinning, van 
aandacht voor elkaar, van zorgen voor, van ………gewoon 
van rust.  
 
Ook het parochiebestuur heeft een drukke tijd achter de rug. Een 
prachtig feestweekend hebben we met z’n allen mogen beleven in 
maart, een mooie septembermaand, maar ook een mooi afscheid van 
Fons Boom, onze pastor. De aanstelling van Denis Hendrickx als 
administrator van de parochies Engelen en Bokhoven geeft ons wat 
meer ademruimte om de zaken wat op een rijtje te zetten. Het voelt 
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goed om met deze samenwerking bezig te zijn. Druk was het wel, maar 
mooi. Ook dat kan natuurlijk, je kunt wel druk zijn maar als je dan 
voldoening van je druk zijn krijgt, voelt het toch goed. Druk bezig zijn 
we om de sacristie aan te passen aan de huidige eisen, zodat we er 
vaker gebruik van kunnen maken. In samenwerking met de groep 
Bokhoven in Beweging stelt het parochiebestuur elke 3de 
donderdagochtend om 10.30 uur in de sacristie ter beschikking om 
samen koffie te drinken. Even rust, een praatje en gezelligheid.  
Druk zijn ook alle vrijwilligers geweest de afgelopen maanden. Er is 
volop geklust in de tuin, mooi nieuwe aanplant is er gekomen. Een 
compliment voor alle harde werkers. Ook zijn vele handen druk 
geweest om onze kerk schoon en netjes te houden, vele uren is er 
gewerkt. Druk is er aan de kerststal gewerkt, hij staat vooraan in de 
kerk waar iedereen ervan kan genieten.  
Druk zijn ook alle voorgangers geweest opdat wij iedere 
zondagochtend hier een mooie viering mogen beleven.  
Lief en leed is er gedeeld het afgelopen jaar, hier in deze kerk. We 
hebben afscheid moeten nemen van dierbaren, moeders, vaders en 
partners. Vergeten doen we hen niet, gedenken doen we, iedere keer 
opnieuw.  
Nieuw leven hebben we ook mogen begroeten, nieuwe toekomst, nieuwe 
hoop en nieuwe verwachtingen.  
 
Voordat ik ga afsluiten wil ik graag nog de Paaskaars van 2019 aan 
iemand overhandigen. Aan iemand die al jaren een vaste en trouwe 
vrijwilliger is, vele uren is zij in deze kerk bezig geweest. Ze heeft in 
haar leven vele mooie momenten maar ook vele dieptepunten gekend. 
Deze Paaskaars is een symbool van nieuw leven, nieuwe hoop. Ik geef 
hem graag aan Riet de Vaan. Ik hoop dat het vuur van deze Paaskaars 
mag blijven branden in je leven.  
 
Het parochiebestuur wenst u een gelukkig en gezond 2020 toe.  
Henriëtte van Aart, vice voorzitter 
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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 
         en overleden fam. Masraff 
3e zondag     “      “       “   An Weijts en Corrie van Gestel  
4e zondag     “      “       “   Lucia van Helvoort-Buys,  

Jan Zetz (26 april en 28 juni)                                                          
Joke Godschalk-Endstra  (26 april en 28 juni) 

5e zondag    “        “       “ PINKSTEREN 
        Joke Godschalk-Endstra en Jan Zetz 
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VIERINGEN APRIL T/M JUNI 2020   
 
05 april  PALMZONDAG  
   Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
09 april  WITTE DONDERDAG 
   Viering om 19.00 uur in Bokhoven 
10 april  GOEDE VRIJDAG 
            Gebedsviering om 19.00 uur in Engelen 
11 april  PAASWAKE om 21.30 uur 
   Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
12 april  EERSTE PAASDAG 
   Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
13 april  TWEEDE PAASDAG    geen viering 
19 april  Viering met orgelbegeleiding 
26 april  Viering met Gastkoor uit Kaatsheuvel  
03 mei  Viering zonder orgelbegeleiding 
   Dameskoor zingt in Mariaoord 
 
10 mei  Viering met orgelbegeleiding 
17 mei   Viering met orgelbegeleiding 
24 mei  Viering met orgelbegeleiding 
31 mei  EERSTE PINKSTERDAG 
   Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
01 juni  TWEEDE PINKSTERDAG   geen viering 
07 juni  Viering met orgelbegeleiding 
14 juni   Viering met orgelbegeleiding 
21 juni   Viering met orgelbegeleiding  
28 juni   Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
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SEMPER VIGILANS 
 

Semper Vigilans nodigt u graag uit voor de 
 “De Bokhoven lezingen” 2020 

 
De stichting Semper Vigilans heeft de afgelopen winter niet 
stilgezeten. Er is een mooi maar vooral ook actueel 
lezingenprogramma samengesteld waar iedereen enthousiast over 
zal zijn. Eerst even uw geheugen opfrissen. Semper Vigilans is op 
27 oktober 2011 opgericht door toenmalig pastoor Xaveer van der 
Spank. Het doel van de stichting is vraagstukken van zingeving en 
ethiek op de agenda te zetten. Dit vindt plaats aan de hand van 
lezingen en discussies in ons mooie parochiekerkje in het hart van 
Bokhoven. De stichting staat formeel bestuurlijk en financieel los 
van het kerkbestuur. Semper Vigilans is dus onafhankelijk, maar is 
ontstaan op initiatief daarvan en onderhoudt nauwe banden met het 
kerkbestuur. De stichting moet zichzelf financieel bedruipen. Dit 
doet zij door een beperkte bijdrage te vragen in de kosten van de 
lezingen. Deze kosten bestaan onder andere uit huur van de kerk, 
de sprekers, de koffie, de thee en de drankjes na afloop. De entree 
is niet kostendekkend. Om die reden zoekt de stichting sponsoren; 
uw steun is hard nodig. Mocht u zich als vriend van de stichting 
willen aanmelden en een bijdrage willen geven, dan zijn wij u zeer 
dankbaar. Het is de moeite van het ondersteunen waard. Het 
bestuur van de stichting is sterk vernieuwd. Dit bestaat uit Xaveer 
van der Spank (erevoorzitter), Jan van Heijningen (voorzitter), 
Yolande Kuin (secretaris), Henk van Eupen (penningmeester), 
Viviane Viguurs en Henk van Beers (lid).  
De lezingen hebben ook een nieuwe naam gekregen: “De Bokhoven 
lezingen” om de band met Bokhoven en het middeleeuws kerkje te 
versterken. Het thema voor 2020 is zingeving en spiritualiteit.  
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Een actueel thema waar velen, van alle leeftijden en gezindten mee 
worstelen. Iedereen heeft het erover, maar wat betekent dit. De 
inleiders gaan daarop uitgebreid in en maken dit concreet. Ingegaan 
wordt op zingeving en spiritualiteit voor jongeren, young 
professionals en senioren. De cyclus begint met een overkoepelend 

thema: zingeving in onze wereld.  
Wilt u deze lezingen bijwonen en mee discussiëren 
noteert u dan de volgende data in uw agenda: 15 mei, 
26 juni, 4 september en 9 oktober. De 
bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Om 19.30 
uur staan de koffie en de thee voor u klaar. Na 

afloop is er een nazit onder het genot van een 
drankje. De kosten zijn € 10,00. Wij hopen u tijdens 

onze lezingen te mogen ontvangen en ontmoeten. Meer 
informatie vindt u op onze website www.andersindekerk.nl. 
 
Jan van Heijningen 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Jullie zijn het zout van de aarde 
Maar als het zout zijn smaak verliest 

Hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? 
Het dient nergens meer voor 

Het wordt weggegooid en vertrapt. 
Mattheüs 5 vers 13 
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VIERINGEN H. LAMBERTUS ENGELEN 

 
Zo 05-04:  Palmzondag  
Do 09-04:  14.30 Witte Donderdag in samenwerking met 

Werkgroep Pastoraal/Liturgie H.Antonius Abt Bokhoven 
Vrij 10-04:  Goede vrijdag  
Zo 12-04:  Eerste Paasdag 

Met Crèvekoor en kindernevendienst 
Zo 19-04: Woord en communieviering 
Zo 26-04:  Woord en communieviering 
 
Zo 03-05: Lopen naar st jan  
Zo 10-05: Eucharistieviering Vormsel met Abt Denis Hendrickx 
Zo 17- 05: Eucharistieviering Eerste communie met Fons Boom 
Do 21-05: Hemelvaart geen viering 
Zo 24-05: Woord en communieviering 
Zo 31-05: Pinksteren  
 
Zo 7- 06: Woord en communieviering  
Zo 14- 06: Thema viering werken van barmhartigheid  
Zo 21-06: Woord en communieviering 
Zo 28 -6  Oecumenische viering in protestantse kerk  
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INGEZONDEN VERHAAL 
 

Emmaüsgangers 
Het is een overbekend verhaal, waar alleen Lucas over verhaalt. Juist 
omdat het zo bekend is, zijn wij geneigd er niet meer zo diep over na te 
denken. Tot ik in het zojuist verschenen lentenummer van “Berne” 
getroffen werd door verhaal van Ralf Bodelier, journalist, theoloog en 
filosoof, die een voettocht maakt van Jeruzalem naar Bouillon, een 
omgekeerde kruistocht. Zijn eerste etappe leidt hem naar Emmaüs. 
Wandelen, en zeker een pelgrimstocht, is een eenzame bezigheid, waarbij 
je op jezelf teruggeworpen wordt, je lijdt dorst, hebt pijn en raakt 
vermoeid.                                                                                                                                                      
In onze tijd zijn wandeltochten met ondergang bedreigde fenomenen. Wij 
moeten onafgebroken kunnen seinen en ontvangen, bang iets te zullen 
missen. In stilte nadenken is er nauwelijks meer bij.                                                                                                                              
Wandelen, zegt Bodelier, schept ruimte om veel van wat we anders 
geneigd zijn weg te drukken, weer naar boven te laten komen. Onze 
gedachten beginnen zich te ordenen. Wat eerst ondenkbaar was, wordt 
plots weer mogelijk. Het uitzichtloze krijgt weer perspectief. Plots drong 
de spirituele betekenis van het verhaal van de Emmaüsgangers tot me 
door. Het is niet belangrijk meer of dat verhaal waar gebeurd is, maar wel 
wat wij er van kunnen leren. We leven in een chaotische en lawaaierige 
wereld. Niet voor niks wordt in de Bijbel de woestijn opgevoerd als de 
plaats waarin je tot jezelf komt, waarin je, zoals Jezus, in alle rust kunt 
nadenken over de keuzes die je in je leven moet maken.                                                                               
Het lijkt, zegt Bodelier, of je onder het wandelen onverwacht gezelschap 
krijgen van een vreemdeling. Zo kan het ook met de Emmaüsgangers zijn 
gegaan. Zij waren totaal uit het veld geslagen dat Jezus, waar zij zoveel 
van verwacht hadden, zomaar vermoord is. Maar al lopende, herinneringen 
ophalende en discussiërende kwamen zij tot inzicht. Ze voelden zich al dan 
niet letterlijk geroepen door Jezus. Ze geloofden er weer in!                                                                                                                                               
Laten wij met Pasen het Emmaüsverhaal nieuw leven inblazen en – al 
wandelende – te zoeken naar de zin van ons leven, naar de weg die wij te 
gaan hebben. 
Henk van Eupen 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
Iedere twee maanden is er een bijeenkomst van het 
Parochiebestuur. Op 26 maart en 28 april en 23 juni 2020 zijn 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 uw bestelling van een 
kroniek, overige vragen of informatie kunt u een mailtje sturen 
naar pastoor@parochiebokhoven.nl.  
 
Sinds kort is het beheer van onze website: 
www.parochiebokhoven.nl in eigen handen, 
Henriëtte van Aart en Elly Goesten hebben 
hiervoor een korte introductie gekregen. Wij 
hopen met het zelf beheren onze website up-to-
date en actueler te kunnen houden, tips, trucs en 
informatie zijn uiteraard altijd welkom!  
 
 

KERKBESTUUR 
 
Het kerkbestuur wil u in de toekomst ook in de kerk vaker van 
actuele informatie voorzien, we zijn dan ook bezig met een 
‘Parochie-info’ wat we regelmatig willen doen uitkomen, de papieren 
versie komt achter in de kerk te liggen, hierop willen wij kort 
melden wat er op dat moment leeft en speelt in en rondom onze 
kerk en hierop zullen ook de vieringen van een bepaalde periode 
komen te staan.  
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De redactie van dit parochieblad wenst u 
mooie Paasdagen en een bloemrijke lente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


