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   OVERWEGING 

 
Wat komen gaat…. ? 
 
We weten het niet, maar het is altijd wat! 
Elke dag staat de krant vol nieuws en horen en zien we 
het op de TV, ja wat komt er allemaal over ons heen!  
Zoals je ramptoerisme hebt, zo heb je de slechtnieuws 
journalistiek. Wat een dreigementen gaan daarvan uit,  
10 % minder vliegtoeristen uit angst voor aanslagen. En 
de voordelen worden niet gemeld: minder 
milieubelastend, en goed voor de horeca in eigenland. In 
vele parochies wordt er ook een activiteitenplan gemaakt 
voor het komende jaar: wat hebben we te verwachten en 
wat kunnen we doen of staat ons te doen. 
 
Komende Septembermaand 
De Pastoraal Liturgische werkgroep (PLW) heeft als 
maandthema “Danken” gekozen. Er is veel om voor te 
danken: de vruchten der aarde, gezondheid, vrede, 
vriendschap. Het probleem is dat we steeds minder aan 
danken toe komen en als we danken, wat gebeurt er dan 
in ons. Wat gaat er in ons om als we ‘bedankt worden’ in 
de goede zin van het woord. Het vragen, smeken, ja het 
(willen) hebben krijgt in onze consumptie maatschappij 
meer aandacht. Het delen en danken komt minder tot 
uiting. Boeren en Tuinders houden hun 
‘oogstdankfeesten’, maar wie danken zij? God is voor veel 
mensen verdwenen uit hun belevingswereld en zo uit de 
samenleving. Maar als Hij er niet meer is, aan wie hebben 
we het dan te danken dat wij het zo goed hebben? Is het 
toeval? Kun je toeval danken? 
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In elke Eucharistieviering en Communieviering  ‘offeren, 
danken en breken met elkaar’ en verdiepen we ons in het 
mysterie wat we hebben gekregen (gratuit) en dat we 
samen zijn.  
 
Toekomst van onze parochie: wat gaat er komen?  
In 2019 bestaat onze parochie 650 jaar. Nu er zoveel 
parochies worden opgeheven of teruggebracht tot kapel, 
rijst de vraag: hoe lang houden wij het vol? Fatalistisch 
kan men zeggen ‘we zien wel waar het schip van de kerk 
strandt’. We kunnen ook het initiatief in eigen hand 
nemen, uit eigen verantwoordelijkheid. Terugkijkend is 
het een wonder te noemen dat onze 
kleine parochie al bijna 650 jaar is 
blijven bestaan. Wat voor lief en leed 
heeft zich hier allemaal afgespeeld! De 
kerk is altijd het hart geweest. Dat hart 
blijft kloppen als we het lichaam goed 
op conditie houden.  Het clubgevoel is 
in het verleden sterk geweest en door 
de inzet van de werkgroepen 
(Pastoraat en Liturgie, Onderhoud, Financiën, PR en 
Geloofsverdieping) komt  dit ook nu tot uiting. Van een 
vragende kerk zijn we een gezamenlijk dragende 
geloofsgemeenschap. Geloven is een werkwoord. We 
mogen niet louter toekijken of zoals we vroeger zeiden 
‘de H.Mis volgen’.     
 
Wat staat ons te wachten? 
We weten: velen zijn ons voorgegaan. Afgelopen maanden 
zijn er enkele Bokhovenaren overleden. Op 29 mei 
mochten we Hein van den Berg na een afscheidsviering 
samen met ds. Roel Knijff , hier op het kerkhof begraven. 
Op 19 juni is Annie van Zon begraven.  
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Er zijn ernstige zieken en we vragen ons af: hoe lang nog, 
Heer! Er zijn ook mensen vertrokken  zonder afscheid.  
Ook hier voelt het aan als ‘Partir cést un peu mourir’. 
Gelukkig zijn er ook  nieuwe inwoners gekomen.  
We heten hen welkom, vanwaar, waarom en hoe ook 
‘geaard’: welkom!  Ook in het huis van de Heer: welkom, 
en kom kijken. 
 
Nog meer te verwachten? 
Ja, wie weet! Een nieuwe aarde, of beter ‘een hemel’ op 
aarde! Veel of teveel gevraagd? Geloof het ongelofelijke. 
Het kan als we de uitdaging van onze Paus aandurven: 
‘het enige extremisme dat voor een gelovige is toegestaan 
is dat van de naastenliefde’. 
 
Xaveer van der Spank,  
pastor em.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Liefdevolle Vader, ik ben me er vandaag van bewust hoeveel ik 
als vanzelfsprekend heb aangenomen “mijn gezondheid en het 
geweldige lichaam dat U mij hebt gegeven”. 
Dank dat U mij benen hebt gegeven om te kunnen lopen, armen 
die kunnen buigen, handen die kunnen werken, ogen die zien, 
oren die horen, een mond om mee te praten en te ademen en 
hersenen waarmee ik kan denken. 
Help mij om dat allemaal ter ere van U te gebruiken. Amen” 
Jesaja 43 vers 7 
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LIEF en LEED  

 
⫸ De opbrengst van de Vastenactie voor 
"Even minderen voor een ander is € 411,10”. 
Voor het Project Stichting De Vriendenkring van  
Fr. Jesudoss. 
 
 
⫸ Overleden:    
 
Bart Thiel 
Hein v.d. Berg 
Betsie v.d. Leeden (oud 
inwoner van  Bokhoven)        
Annie van Zon 
Karel Guit  

Alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte! 
 
 
 
⫸  Lief:           30 jaar bij het dameskoor: 

Mien Vugts 
Wilma de Laat 

 
OP 17 september a.s. heeft  
Xaveer v.d. Spank zijn 60 jarige Professie. 

 
BBQ   Op 16 september a.s. voor onze 
vrijwilligers van Bokhoven en Engelen 
Uitnodiging volgt… 
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KENNISMAKING MET… 

    
Hierbij mijn voorstelling: 
Ben van Bronkhorst, geboren op 21 februari 1944 te Hernen  
(bij Wijchen). Ingetreden bij orde van de Franciscanen op 7 
september 1963 en op 25 april 1971 priester gewijd in de kerk 
van ‘De Boom’ in Amsterdam.  
Zes jaar kapelaan geweest in 
de Franciscus-parochie te 
Weert. Daarna kapelaan in de 
Grote Kerk van Venray en 
secretaris van het dekenaat 
van augustus 1977 tot 1 
januari 1987.  
 
Vanaf 1 maart 1987 pastor in 
steeds meer parochies 
(Velddriel, Kerkdriel, Alem, 
Hedel, Ammerzoden en 
tenslotte ook nog van 
Zaltbommel en 
Rossum/Hurwenen) en deken 
van De Bommelerwaard.  
 
 
Vanaf 1 juni 2009 met emeritaat en bereid om hier en daar nog 
eens in te vallen. Dat gebeurt in Abdij Mariënkroon in 
Nieuwkuijk, in de r.k. parochie van Terschelling, bij de Zusters 
Clarissen in Megen, in de parochie van De Bommelerwaard én 
in Bokhoven. 
 

“Bidden vraagt een ontwikkelingsgang. 
Het is een kunst die geleerd moet worden. 

Wij zijn bereid om zoveel te leren. 
Waarom zou het bidden moeiteloos over ons moeten  

komen? 
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 

 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur  
Tenzij anders aangegeven. 
Bijzonderheden zijn  vetgedrukt. 
Rob Dommissie 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 
         Heloise Boerne  ( 3 sept ) 

2e zondag     “     “       “        Toos van Gaalen 
            Fred Leenaers  
3e zondag     “      “       “       An Weijts 
4e zondag     “      “       “        Jan Bouwmans 
            Frans Hol 
            Overleden ouders Jo en Mien 
                                           Vugts-Brekelmans  ( 24 sept ) 
5e zondag “      “             Uit dankbaarheid  ( 30 juli ) 
 
 
 
 

mailto:vdwater@oeteldonk.org
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VIERINGEN  juli 2017 t/m september 2017  
02 juli   Viering met orgelbegeleiding 
09   “   Viering met orgelbegeleiding 
16   “   Viering met orgelbegeleiding 
23   “      Viering met orgelbegeleiding 
30   “   Viering met orgelbegeleiding 
    
06 augustus  Viering met orgelbegeleiding 
13    “   Viering met orgelbegeleiding 
20    “   Viering zonder orgelbegeleiding 
27    “  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 
 
 
 
 
 
 
BEDEVAARTVIERINGEN  
03 september Viering met Crèvekoor uit Engelen 
 
10 september Viering met Sint Caecilliakoor uit 

Benschop 
 
17 september Viering met Gemengd Koor uit 

Ammerzoden 
 
24 september Viering met Dameskoor uit 

Bokhoven en 
   Mannenkoor uit Haarsteeg met 
   Gilde OLV Schuts uit Elshout 
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DIACONIE 

 
Op 5 mei zijn Frans en ik op Diakonie huisbezoek geweest 
bij mevrouw Cor van Gestel. 
Zij woont al een aantal jaren op de Grevelingen, en voor 
die tijd op de Bokhovense Maasdijk. 
Op Witte donderdag, na de viering, zijn er door diverse 
mensen bloemstukjes thuisgebracht bij mensen uit onze  
( kerk-) gemeenschap. 
Wij hebben mevr. Van Gestel kort bezocht op Goede 
vrijdag, met de belofte binnenkort terug te komen. 
Dat was dus vanmorgen. Om 10.30u op de koffie. 
Ze maakt het goed. 
Is inmiddels 91 jaar en bedankte 
iedereen nogmaals voor het 
prachtige bloemstukje, waar ze 2 
weken van genoten heeft ! Ze wil 
iedereen in Bokhoven de 
hartelijke groeten doen.. 
  
Ze leest het Parochieblad met 
plezier, net als het Pareltje, dat 
ze ieder kwartaal thuisgestuurd 
krijgt. 
‘Zo blijf ik op de hoogte van het reilen en zeilen in 
Bokhoven’. Om 11.45u moest mevrouw van Gestel naar 
beneden om te eten en wij weer op huis aan. 
  
Groetjes Marleen 
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EIGEN INBRENG 

 
 Inbreng van Xaveer van de Spank: 

Ruimte 2: 
Graf van graaf 
Engelbert van 
Immerseel en 
Helena de 
Montmorency 
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STICHTING ‘SEMPER VIGILANS’ 
 
Samenvatting lezing Anders in de Kerk: ‘Hoe staat de 
democratie ervoor?’ Misschien in een volgende uitgave. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Heer, Als ik geen woorden weet om tegen  U te zeggen 
Hoor dan in mijn zwijgen mijn verlangen naar U 

Help mij dit verlangen ooit 
uit te drukken in wat ik bid 

maar ook in wat ik doe. 
Toon Hermans 
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Kerkbestuur 

Iedere twee maanden is er een bijeenkomst van het 
Parochiebestuur , nog resterende data voor 2017 zijn   
 26 juni. 21 augustus, 8 oktober, 27 november,  

Voor het aanleveren van agendapunten of overige 
vragen of informatie kunt u een mailtje sturen of contact 
opnemen met Loek Prinsen (06-16344715). 

 
 
 
 
 

 
 

De redactie wenst U een mooie zomer! 
 

  
Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83 

 
 

Redactie:  Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten 
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Website: www.parochiebokhoven.nl 
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