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Voor-intekenformulier Jubileumboek 650  

 
Op 23 maart a.s. bestaat de Parochie Heilige Antonius Abt maar liefst 650 jaar. Bij die gelegenheid wordt een 
jubileumboek uitgebracht dat een beschrijving geeft over de ontwikkeling van de parochie vanaf het stichten 
daarvan in 1369, door de eeuwen heen tot heden. De kroniek beschrijft het leven van parochianen en de 
inwoners van Bokhoven. De spectaculaire reis van de parochie begint in de middeleeuwen en eindigt in onze tijd. 
In Bokhoven is de geschiedenis van parochie en kerk nauw verweven met die van het dorp. Die geschiedenis 
heeft Brabantse, Hollandse en Gelderse trekken. Ook het bisdom Luik liet sporen na. Vanaf 1648 heeft 
Bokhoven geprofiteerd van de Luikse status als “vrijplaats”. De gehele vaderlandse geschiedenis tot heden komt 
voorbij, wordt met een vlotte pen beschreven en onthult nieuwe geheimen over de grote betekenis van de 
parochie Bokhoven. 
 
De auteurs zijn:  
− Kees van den Oord. Hij studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd en 

vervolgens werkzaam in het onderwijs. Hij gaf meer dan 40 boeken en brochures uit over de Langstraat, waaronder 
twee boeken over Bokhoven. Hij ontving als eerste de Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs van Heusden en in 2015 
kreeg hij een eervolle bronzen legpenning van Brabants Heem, de stichting waarbij 125 heemkunde kringen zijn 
aangesloten.  

− Frans van Gaal. Hij promoveerde in 1989 aan de Universiteit Tilburg op het proefschrift over Socialisme en 
zelfstandige arbeidsbeweging in ’s-Hertogenbosch 1850-1920. Hij heeft meer dan 25 historische werken op zijn naam 
staan.  

− Wies van Leeuwen. Hij is architectuurhistoricus en cultureel onderzoeker. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met de 
architectuurtheorie van de 19e eeuw, de kerkelijke bouwkunst en de restauratieopvattingen in de monumentenzorg. Hij 
was oprichter van het Cuypers Genootschap. Hij publiceerde onder andere het standaard werk: de 100 mooiste kerken 
van Noord-Brabant en het boek over het groot orgel van de Bossche Sint Jan .  
 

 
Deze kroniek mag in uw boekenkast niet ontbreken en wordt een echt collectors item. Het jubileumboek zal  
€ 35,00 kosten. Wij bieden u dit door middel van voorintekening aan voor de prijs van € 29,95.  
U kunt inschrijven door vermelding van uw naam, adres en e-mailadres. Dit ingevulde document mailen naar 
pastoor@parochiebokhoven.nl of opsturen naar bovenstaand adres. 
 
Zodra het boek gereed is berichten wij u en kunt u dit na betaling van de voorintekenprijs ophalen. 
De betaling kunt u overmaken op Rabobank NL64 RABO15 111 32 027  o.v.v. Jubileumboek 650. 
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