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   OVERWEGING 

. 
Pasen – Voorjaar 
 
De sneeuwklokjes en krokussen kondigen de lente aan, 
we krijgen het voorjaar in de kop. De dorre bomen krijgen 
bruine takken, die snel veranderen in zoveel verschillend 
groen. In een maand komt de slapende natuur tot nieuw 
leven. Wonderlijk, wat een energie wordt er opgewekt om 
dat alles uit de grond te stampen en tot leven te brengen. 
Je ziet het veranderen, en ook is het te ruiken, je hoort het 
groeien. De tjiftjaf is al gearriveerd, paaslammeren zie je 
lopen.  
Zoals Kerst samenhangt met duisternis en licht, zo Pasen 
met voorjaar en lente. Te midden van die verrijzende 
natuur voelen ook wij het nieuw leven: het voorjaar in de 
kop. Hoe ouder je wordt, des te meer komt dat nieuwe 
levensgevoel in je naar boven. Terugkijkend denk ik wel 
eens: wat heb ik weinig stil gestaan bij dit wonderlijk 
gebeuren…. je leven is voorbij zonder van het mysterieuze 
in de natuur en in jezelf te hebben genoten.  

 
Oude leven voorbij 
Zoals het vroeger was, wordt het nooit 
meer, dit is een bekend tegeltjes 
waarheid. Maar het oude moet je ook 
kunnen loslaten, schepen achter je 
verbranden om een nieuwe koers te 
kiezen. Het leven is sterker dan de 
dood, de toekomst ligt open. Uit de as 
van het verleden, van verschroeide 

aarde, groeit weer een nieuwe stad, een nieuw verlangen.  
Een oude traditie wordt in leven gehouden door rond 
Pasen alle rotzooi aan afval op te stoken. De paasvuren 
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bestonden al lang voor Pasen, zoals ook de eieren er al 
eerder waren dan 
Pasen. En ook het joodse Paasfeest, dat gevierd werd bij 
de Uittocht uit Egypte (de slavernij), 4000 jaar geleden, 
gaat verder terug dan dit historisch gebeuren. 
Lentefeesten zijn altijd gehouden zoals wij nu 
bevrijdingsfeesten vieren. 
Niks nieuws onder zon of toch? 
 
Eeuwig leven 
In de paasnacht steken we de nieuwe paaskaars 2017 aan 
bij het brandende vuur in de pastorietuin. We doen dat 
niet enkel om de oude traditie levend te houden. We 
symboliseren daarmee ook dat uit de as nieuw leven 
voortkomt. Nieuw leven dat ‘eeuwig’ mag zijn. We 
drukken ermee uit dat ‘de dood is overwonnen’. De dood 
is gedood door Hem, die wij Jezus van Nazareth noemen. 
Het is ongelofelijk dat deze visie op leven, zich al zo lang 
te midden van allerlei andere religies gehandhaafd heeft. 
En die hoop op eeuwig leven vieren we in de Goede Week. 
Die hoop leeft, al of niet gecamoufleerd door allerlei 
plezierige of droevige zaken, diep en verborgen in de 
mens. Is er iets of Iemand na de dood? 
 
Kerkelijke Pasen 
Hoe vieren we het Pasen kerkelijk? Met welke gevoelens 
of lading in ons? Ieder ziet en voelt de veranderingen in 
de kerk. Het kleine restje is als het restant dat onder 
leiding van Mozes uit Egypte door de woestijn naar het 
beloofde Land trekt. Zij waren daar en toen in de woestijn 
‘vreemdelingen’. De praktiserende gelovigen zijn 
‘uitzonderlijk’ geworden. Dat voelt soms verdrietig aan. 
Maar gelovigen zijn historisch gezien altijd vreemdelingen 
geweest: wel in de wereld maar niet van de wereld. Het 
hangt sterk samen met welk modelbeeld (voorstelling) 
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we van kerk of parochie in onze belevingen meedragen. 
Het beeld van een massakerk (volle bak) of van een kleine 
gemeenschap (heilige rest), dat zuur of zout is in de 
samenleving. Die kleine trouwe groep moet niet proberen 
om alles zout te maken, dan krijg je een zoutvlakte, maar 
zout brengt smaak. De kerk moet de klok blijven luiden 
als teken van geloof in de Verrezen Heer.   Hij is wel 
weggegaan uit het leven, maar niet uit ons leven. Als een 
van de kleinste parochies danken we namens alle mensen 
(de mensheid) God voor alles (bijvoorbeeld de nieuwe 
lente) wat we gratuit gekregen hebben. En als kleine 
gemeenschap brengen we als missie Zijn Boodschap van 
Eeuwig Leven over aan heel de wereld. Op die identiteit 
mogen we trots zijn! 
 
Zalig is het als je zo Pasen mag beleven en vieren. 
 
Xaveer v.d.  Spank, pastor em.      
 
 
 
 

LIEF en LEED  

 
⫸  Op 31 december j.l. is gestorven onze parochiaan Frans 
Hol. Alle nabestaanden veel sterkte! 
 
⫸ Bokhoven is ook weer twee inwoners rijker, net na Kerst 
is Miel geboren, hij is de zoon van Joost en Elles Vugts en 
broertje van Jente en Loek en 
 
In februari is Maas geboren, hij is de zoon van Thomas en 
Kirsten (zij wonen in de Pastorie) 
 
Beide gezinnen heel veel geluk met jullie kleine man! 
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⫸ De opbrengst van Driekoningen was € 370,00, dit bedrag 
is gestort aan de Stichting Energy 4 All 
            
⫸ De Vastenaktie 2017 heeft als thema “ Even minderen 
voor een ander”, de opbrengst hiervan gaat naar Stichting 
De Vriendenkring van Fr. Jesudoss. ---Om de 
leefomstandigheden van de arme bevolking in Zuid oost 
India te verbeteren , is tenminste een opleiding nodig. 
Zoals Mahatma Gandhi zei:  
‘Onderwijs is de basis voor de 
ontwikkeling van het bewustzijn van 
een ieder en de opbouw van de 
samenleving.’  
 
Geïnspireerd door deze woorden, 
heeft Fr. Jesudoss- tot 2011 pastor 
in Vlijmen-  na zijn terug keer in 
India, een Studiefonds opgericht, om 
jonge mensen de mogelijkheid tot 
studeren te bieden.  
 
 
Om dit initiatief te ondersteunen, is 
de bijdrage van de Vastenactie , in onze parochie dit jaar, 
voor de Stichting De Vriendenkring van Fr. Jesudoss---  
 
Achter in de kerk vindt u daar meer informatie over. 
Wij hopen dat ons kleine gebaar, voor hen grote gevolgen 
zal hebben! Collecte op 19 maart en 9 april                     
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage 
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KENNISMAKING MET… 

    
 
Jan Renders, diaken 
Ik ben in 1945 geboren in Beek en Donk en studeerde 
theologie in Tilburg. Ik  startte mijn kerkelijke loopbaan 
als pastoraal werker in 1974 in Best. Via de parochies 
in Heeze en Waalre kwam ik uit in Bladel, toen in 1987 
een opmerkelijke gebeurtenis plaatsvond. Het aloude 
diakenambt werd in ere hersteld. Vanaf toen werden 
ook gehuwde mannen in die functie toegestaan. Op 23 
mei 1987 werd ik in de Bossche Sint Jan samen met 
vier anderen gewijd. Als eersten van dit bisdom. Daarna 
ben ik benoemd in Rosmalen eind 1989 en daar woon 
ik nu nog. 
 
De parochies van Den Bosch en 
Rosmalen zijn inmiddels 
gefuseerd tot één grote parochie 
en ik maakte deel uit van het team 
tot 2015. Sindsdien ben ik 
emeritus-diaken en kan men een 
beroep op mij doen. Als ik kan, zal 
ik helpen. 
 
Ik ben getrouwd, heb 4 kinderen 
en 2 kleinkinderen en een kleinkind is op komst.  
 
 
Dienstbaar 
Het diakenambt is een ‘ambt van dienstbaarheid’. “Als 
diaken vond en vind ik het belangrijk dienstbaar te zijn 
aan mensen. Het is een eretitel die je mag dragen. Je 
moet in dit ambt dienstbaar zijn. Een kerk zonder liefde 
heeft geen toekomst.” 
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Jef De Schepper 

Ik werd in 1940 geboren in Antwerpen. Ik 

ben gehuwd priester van het bisdom 

Antwerpen en kwam in 1974 

naar Den Bosch als 

medewerker van bisschop 

Bluyssen voor onderwijs. 

Daar was ik collega van 

Xaveer van der Spank en zo 

leerde ik Bokhoven kennen.  

 

Verder heb ik gewerkt in de opleiding van 

godsdienstleraren in Antwerpen en 

Tilburg. Al vele jaren ben ik actief lid en 

voorganger in de Eindhovense 

Studentenkerk. 

 
 
 
 
 
 
 

OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 

 
De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur
  
Tenzij anders aangegeven. 
Bijzonderheden zijn  vetgedrukt. 



8 

 

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 
2e zondag     “     “        Toos van Gaalen 
         Fred Leenaers  
                   Daan Graafmans  (9april)  
3e zondag     “      “       An Weijts 
4e zondag     “      “       Jan Bouwmans 
         Frans Hol 
5e zondag “      “        Voor een bijzondere intentie 
 
VIERINGEN  april t/m mei 2017 
   
02 april Viering zonder orgelbegeleiding  
09 april PALMZONDAG 

Viering met dameskoor en 
orgelbegeleiding 
 

mailto:vdwater@oeteldonk.org
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13 april WITTE DONDERDAG 
               Viering om 19.00 uur 
 
14 april  GOEDE VRIJDAG 
  Gebedsviering in Bokhoven  

om 19.00 uur  
   

15 april PAASWAKE om 21.30 uur 
Viering met dameskoor en 
orgelbegeleiding 

16 april EERSTE PAASDAG 
Viering met dameskoor en 
orgelbegeleiding 

17 april TWEEDE PAASDAG  geen viering 
 
23 april Viering zonder orgelbegeleiding 
30 april Viering met dameskoor en o  
  orgelbegeleiding 
 
 
 
 
07 mei Viering met koor uit Culemborg 
14 mei MOEDERDAG  

Viering met orgelbegeleiding, cello en 
zang 
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21 mei Viering zonder orgelbegeleiding 
 
25 mei HEMELSVAARTDAG 
  Geen viering in Bokhoven  
  Viering in Engelen om 10.00 uur 
 
28 mei Viering met dameskoor en o  
  orgelbegeleiding 
 
04 juni EERSTE PINSTERDAG  

Viering met dameskoor en 
orgelbegeleiding 

05 juni TWEEDE PINSTERDAG 
  Geen viering 
 
11 juni Viering  zonder orgelbegeleiding 
18 juni VADERDAG 

Viering met dameskoor en 
orgelbegeleiding 

25 juni Viering met koor Phoné  
uit Sprang-Capelle 

 
 

KENNISMAKING MET… 

    
 

Pastor Piet de Jong,  
Priester van het pastoresteam van de parochie H. Maria en 
Johannes te ‘s-
Hertogenbosch. 
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Het accent van mijn pastorale werkzaamheden liggen in 
Empel en Maaspoort. 

 
Diaken Wim van Herwijnen: 
 Geboren 29 mei 1949 te Velddriel. Tot diaken gewijd 
op 25 september 1993 in de St. Jan te Den Bosch. De 
opleiding gevolgd aan het Bossche seminarie. Ik was 
parttime diaken, wil zeggen, dat ik in mijn vrije tijd in 
de parochies werkzaam was. De meeste diakens in het 
bisdom zijn onbezoldigd, moeten dus zelf via een 
burgerlijk baan de kost verdienen. Voor dat ik met 
vervroegd pensioen ging, was ik ruim 17 jaar 
werkzaam als coördinator van het vrijwilligerswerk 
bij de VBOK (vereniging ter bescherming van het 
ongeboren kind) te Amersfoort. Ik deed de begeleiding 
van de vrijwilligers voor Zuid Nederland. Diaken 
Wim van Herwijnen: Geboren 29 mei 1949 te 
Velddriel. Tot diaken gewijd op 25 september 1993 in 
de St. Jan te Den Bosch. De opleiding gevolgd aan het 
Bossche seminarie. Ik was parttime diaken, wil zeggen, 
dat ik in mijn vrije tijd in de parochies werkzaam was. 
De meeste diakens in het bisdom zijn onbezoldigd, 
moeten dus zelf via een burgerlijk baan de kost 
verdienen. Voor dat ik met vervroegd pensioen ging, 
was ik ruim 17 jaar werkzaam als coördinator van het 
vrijwilligerswerk bij de VBOK (vereniging ter 
bescherming van het ongeboren kind) te Amersfoort. Ik 
deed de begeleiding van de vrijwilligers voor Zuid 
Nederland.  
 
Na mijn wijding benoemd geweest in de volgende 
parochies: Geffen, Vinkel, Lithoijen, Teeffelen en Oijen. 
En 5 jaar in Heesch, de pastoor daar vervangen voor 
dopen en huwelijken. Vanaf 1 juli 2014 met emeritaat 



12 

 

gegaan. Ik assisteer nu regelmatig in Geffen, waar ik 
sinds 2008 ook woon. Maar vervang, indien nodig ook 
de pastoor nog in Vinkel en Heesch. En sinds een paar 
jaar af en toe in Bokhoven.  
 
Ik ben gehuwd met Marika die bij de provincie 
Brabant werkt.           
 
Na mijn wijding benoemd geweest in de volgende 
parochies: Geffen, Vinkel, Lithoijen, Teeffelen en Oijen. 
En 5 jaar in Heesch, de pastoor daar vervangen voor 
dopen en huwelijken. Vanaf 1 juli 2014 met emeritaat 
gegaan. Ik assisteer nu regelmatig in Geffen, waar ik 
sinds 2008 ook woon. Maar vervang, indien nodig ook 
de pastoor nog in Vinkel en Heesch. En sinds een paar 
jaar af en toe in Bokhoven.           

STICHTING ‘SEMPER VIGILANS’ 
 

Samenvatting lezing Anders in de Kerk: ‘Hoe staat de 
democratie ervoor?’ 
Op 10 maart is de lezingencyclus van 2017 van Anders in 
de Kerk met als Jaarthema ‘Democratie op drift?!’, 
geopend met een boeiende inleiding door Tony van der 
Meulen, oud-hoofdredacteur o.a. van het Brabants 
Dagblad, columnist en auteur. Aan de vooravond van de 
Tweede Kamer verkiezingen 
maakte de spreker de balans op 
van de werking van de Democratie 
en de rol van de media.  
Aan het begin van zijn betoog 
maakte Tony van der Meulen direct 
duidelijk wat naar zijn mening de 
rol van de journalistiek is op het 
democratisch proces: veel 
geschreeuw en lawaai. Hij maakte 
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zijn standpunt visueel met de foto van darter Michel van 
Gerwen na een overwinning. De speler in 
overwinningsroes met grote open mond. Is politiek een 
dartspel geworden? 
Boosheid is in onze samenleving en daarmee ook in de 
politiek een sleutelwoord, een vorm van identiteit 
geworden. Genoegdoening is nodig bij iedere vorm van 
tegenslag. In relatie tot sociale ongelijkheid is de trend zo 
veel mogelijk ‘gewone’ mensen in de politiek. Tony van 
der Meulen constateert een ontwikkeling van politieke 
correctheid naar populistische correctheid. Hij noemt dit  
het ‘Fortuin syndroom’. Er is te veel aandacht in de media 
voor de populistische partijen.  
Zijn de media 
goed bezig de 
democratie te 
bewaken? 
Neen, stelt hij. 
 
 
 Na hoor en 
wederhoor begint het pas. De journalistiek heeft de rol 
om uit te zoeken hoe iets in elkaar zit en dit uit te leggen. 
Dit gebeurt nauwelijks meer.  
Wordt de democratie bedreigd? Ja volgens van der 
Meulen, door volksmenners, gemakzuchtige media en 
door alles wat er gebeurt te herleiden tot ruzies tussen 
mensen. Maar er is een lichtpuntje. De kritische media 
doen het goed.  
Tenslotte ‘nep nieuws’. Is dat nu een typisch verschijnsel 
van onze tijd? Neen moet Tony van der Meulen 
constateren. In ‘Honderd jaar eenzaamheid’ de roman van 
Gabriel Maria Marques uit 1972, wordt al beschreven hoe 
in de media de 3.000 doden die in Macondo vielen tijdens 
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demonstraties voor betere omstandigheden, in de 
berichtgeving geheel werden ontkend. 
Na een optreden van de talentvolle jonge violiste Iris van 
Nuland, die werken speelde van Sjostakowitsch, 
Telemann, Saint Saens en Vivaldi, ging Tony van der 
Meulen het gesprek aan met de aanwezigen. Aan de orde 
kwamen vragen als: moeten we vasthouden aan de oude 
principes van de Democratie terwijl de wereld verandert, 
wat is de invloed van social media op referenda, zou 
misschien het oude Helleense systeem, een vorm van 
directe democratie waarbij de stemgerechtigden zelf 
beslisten en de beslissingen niet uit handen gaven aan 
vertegenwoordigers, een uitweg kunnen zijn uit de 
huidige crisis en hoe ga je als columnist om met de feiten 
en de ethiek. 
Hierna volgde traditiegetrouw een genoeglijke nazit. 
 
De andere lezingen 
Op  12 mei gaat Prof. dr. Pieter Tops, hoogleraar 
bestuurskunde Universiteit van Tilburg dieper in op het 
ontstaan en ontwikkeling van de democratie als 
staatsvorm. 
Mgr. dr. de Korte, Bisschop van ’s-Hertogenbosch zal op 
22 september de relatie tussen Democratie Christendom 
bespreken.  
De jaarcyclus wordt op 20 oktober afgesloten met een 
inleiding van Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, 
universiteitshoogleraar aan Tilburg University en 
hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van 
Amsterdam, waarin hij de ‘Perspectieven voor de 
democratie’ belicht.   
Trudy Lemmes, bestuurslid 
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Want God had de wereld zo lief 
Dat Hij Zijn enige ZOON heeft gegeven 

Opdat iedereen die in Hem gelooft 
niet verloren gaat maar EEUWIG Leven heeft. 

Joh. 3:16 

 
 

Kerkbestuur 

Iedere twee maanden is er een bijeenkomst van het 
Parochiebestuur , nog resterende data voor 2017 zijn   
8 mei, 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). 
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Als de boeren niet meer klagen 

En de pastoors niet meer vragen 

Dan loopt de wereld op het einde der 

dagen. 

Denkt U nog om de kerkbalans van 

onze parochie?  

Zonder Uw steun kan de parochie 

niet bestaan! 

  
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 
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