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Voorwoord: We vieren Pasen
En dan is het Pasen. Jezus Christus is opgestaan! De liefde heeft
de haat overwonnen, het leven de dood, het licht heeft de
duisternis verjaagd!
Jezus Christus heeft zich, uit liefde voor ons, van zijn goddelijke
glorie ontdaan: Hij heeft zichzelf ontledigd, nam de gedaante aan
van een slaaf en heeft zich vernederd tot in de dood, de dood aan
het kruis. Daarom heeft God hem verheven en Hem Heer gemaakt
van het universum. Jezus is de Heer! Door zijn dood en opstanding,
laat Jezus iedereen de weg ten leven zien, de weg naar geluk.
Christenen weten zich onderdeel van een Groter Verhaal waarbij
Pasen als feest van de opstanding volgt op de kruisiging. Misschien
een wat vreemd verheel, maar met een grote symbolische waarde.
Het slaat immers op ons allemaal. Het is een verhaal over wat het
menszijn van ons vraagt, helemaal in de lijn van de opeenvolgende
seizoenen.

Groen ontluikt de aarde uit het slapende graan,
Nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Lente draagt, als koren, de halmen, vol en groot.
Onder steen bedolven lijkt de liefde God.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
Van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.
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Zaad van God, verloten in de harde steen
En ons hart. In doornen vruchteloos alleen.
Heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven als het groene graan.
Met deze dichterlijke geleende woorden van Sytze de Vries wens ik
allen een zalig en gezegend Pasen

Abt Denis Hendrickx.

DRIEKONINGEN 2022
Evenals in voorgaande jaren hebben de kinderen in ons
dorp op 6 januari -Drie Koningen- een inzameling
gehouden voor een doel wat specifiek te maken heeft
met kinderen. Dit jaar voor de Stichting Nationaal
Fonds Kinderhulp.
Als gevolg van de corona-epidemie is er ook dit jaar niet gezongen. Elk
huis in ons dorp heeft een briefje in de bus gehad met de vraag om op
Drie Koningen bij de voordeur een enveloppe met de gift en wat snoep
en/of fruit neer te leggen. Daar is royaal gehoor aan gegeven. De
kinderen hebben nl. € 688,- bijeengebracht.
Dank aan de kinderen die weer zo geweldig hebben meegedaan en dank
voor de inzet van Skag en Mireille die deze activiteit weer mogelijk
hebben gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Frans van de Water
Diaconiegroep – Parochie H.Antonius Abt Bokhoven.
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LIEF en LEED

Overleden op 82 jarige leeftijd Harrie van Cromvoirt,
partner van Mieke v.d. Broek.
En
In februari is overleden onze parochiaan Mariette Swinkels, op
24 februari is de afscheidsviering van Mariette geweest.

Aan alle nabestaanden heel veel sterkte!

Monument Joop de Laat
Waarschijnlijk is het u wel
opgevallen, in de aanloop naar
ons kerkhof is een stenen
monument geplaatst.
Dit is het urnen-monument van
onze overleden parochiaan
Joop de Laat. Joop is
woonachtig geweest recht
tegenover onze kerk, daar
heeft dit monument ook al die
jaren gestaan. Vorig jaar
heeft zijn weduwe,
Margje de Laat, het huis
verkocht en volgens goed
overleg met het Kerkbestuur
is het monument bij onze kerk
geplaatst.
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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 en/of andere vragen over de vieringen kunt
u contact opnemen met:
Frans van de Water
Gr. Engelbertstraat 9
5221 BV in Bokhoven
Tel.nr. 073-6312025
Mailadres: vdwater@oeteldonk.org

Intenties per maand:

1e zondag

Antoon v Mil en overleden ouders
Anouschka Jansen
e
2 zondag
Fred Leenaers, overleden leden fam. Masraff
Overleden ouders van Heijningen en hun dochter Marjan
e
3 zondag
An Weijts
Guido van de Griendt (17 april en 15 mei)
e
4 zondag
Jan Zetz (24 april en 26 juni) Rik Vugts (26 juni)
Joke Godschalk-Endstra (24 april en 26 juni)
Marco Jehoel (24 april en 26 juni)
Mien de Greef (24 april en 26 juni)
e
5 zondag
Jan Zetz, Joke Godschalk-Endstra,
Marco Jehoel en Mien de Greef
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VIERINGEN APRIL – MEI – JUNI 2022
April
03 april
Viering met orgelbegeleiding
PALMZONDAG
10 april
Viering met orgelbegeleiding en dameskoor
WITTE DONDERDAG
14 april
Viering om 19.00 uur in Bokhoven
GOEDE VRIJDAG Viering in Engelen om 19.00 uur
15 april
PAASWAKE om 21.30 uur
16 april
Viering met orgelbegeleiding en dameskoor
EERSTE PAASDAG
17 april
Viering met orgelbegeleiding en dameskoor
TWEEDE PAASDAG geen viering
18 april
24 april
Viering met orgelbegeleiding en dameskoor,
na afloop koffiedrinken.

Mei
01 mei
08 mei
15 mei

Viering met orgelbegeleiding
Viering zonder orgelbegeleiding
Viering met orgelbegeleiding en dameskoor,

22 mei
29 mei

Viering met orgelbegeleiding
Viering met orgelbegeleiding en dameskoor,

bijzondere viering, deze dag wordt Titus Brandsma Heilig verklaard.

viering tgv het 40-jarig huwelijk van diaken Wim van Herwijnen en zijn vrouw
Marieka, na afloop koffiedrinken.

Juni
05 juni

06 juni
12 juni
19 juni
26 juni

EERSTE PINKSTERDAG
Viering met orgelbegeleiding en dameskoor
TWEEDE PINKSTERDAG geen viering
Viering met orgelbegeleiding
Viering met orgelbegeleiding
Viering met orgelbegeleiding en dameskoor,
na afloop koffiedrinken
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Vice - voorzitter aan het woord.
Pasen 2022
Na twee jaar mogen we weer uitbundig Pasen vieren.
Met een nieuwe brandende Paaskaars. We zijn er
allemaal aan toe. Samen vieren dat de Heer verrezen
is, dat het leven de dood heeft overwonnen. Het leven
begint op eerste Paasdag met ontzetting bij het graf.
Waar is Hij? Hij was toch dood? Maar gaandeweg de
dag komen de vrienden tot de ontdekking dat niet de dood maar het
leven zegenvieren zal. Wat een moed is daarvoor nodig om dat te
kunnen en te mogen geloven.
Voor ons, nuchtere Hollanders, is het misschien een beetje te mystiek.
Wij relativeren dit soort zaken meestal direct. Maar toch……Is er echt
niets na de dood? Je bent toch niet iemand gelijk vergeten als die
gestorven is? Jaren later vertel je nog verhalen over hem/haar. Voor
altijd in je gedachten is voor altijd in je leven. Niet voor niets zeggen
we: Zolang jouw naam genoemd wordt, zal je herinnerd blijven. In de
voorbereiding naar Pasen hebben we een periode gehad van
bezinning, van wachten op de verrijzenis, wachten op de dood, op
nieuw leven.
Nu weet ik niet hoe het bij u is gegaan, maar voor mij is die
vastenperiode razendsnel voorbijgegaan. Ik heb eigenlijk niet echt
gevast. Misschien een wijntje minder gedronken, een boterham minder
gegeten, maar daar is het dit jaar bij gebleven. Wel de tijd genomen
om over zaken na te denken, even wat dingen de revue te laten
passeren. Luisteren naar goede lezingen, naar overwegingen op de
zondag, bezinnende teksten, gedichten. Alles bij elkaar toch wel wat
gevast. Toch wel een voorbereiding gehad naar het Paasfeest. Maar
het geheel is wel overschaduwt door allerlei gebeurtenissen in de
wereld. Dan valt het minder eten van die boterham in het niet, bij de
ontberingen die de mensen in Oekraïne moeten ondergaan. Zij hebben
niet eens die ene boterham. Zij hebben helemaal niets. Onwerkelijk,
dat zoiets anno 2022 kan gebeuren. Maar toch, het is wel Pasen. Het
nieuwe leven begint. Toch?
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Het is Pasen! Gele narcissen, kuikentjes, lammetjes, paaseitjes
snoepen, samen eten, paasvuur. We hebben er lang op moeten
wachten. Het is Pasen! Vluchten voor de vijand, schuilkelders,
ontheemd zijn, dierbaren verliezen, agressor, onzekere toekomst.
Het kan niet snel genoeg voorbij zijn.
Wat een contrast. Maar dit is Pasen anno
2022. Hoop en verwachtingen worden met één
inslag de grond in geboord. Maar toch, het is
wel Pasen. Het feest van de opgestane
Heer, feest van nieuw leven. Kunnen ze
daar in Oekraïne wel aan denken?
Kunnen wij eraan denken?
Het nieuwe leven begint. Toch?
Henriëtte van Aart, vicevoorzitter.

VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur
3 apr
10 apr
14 april
15 apr
16 apr
17 apr
24 apr
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
26 mei
29 mei
5 jun
12 jun
19 jun
26 jun

WC viering werkgroep
palmzondag icm eerste communicanten
Witte donderdag smiddags 14.30
Gezamenlijke Goede Vrijdag, Engelen 19.00
Paaszaterdag
Pasen
Viering
Viering
Viering
Viering
WC viering met werkgroep
Hemelvaart geen viering
Eerste communie
Eerste Pinksterdag
Viering
Viering
WC viering met werkgroep
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GEBED
God, met lege handen sta ik voor U
Onmachtig ook,
Nu het ene land het andere land
binnenvalt
Mijn longen zitten vol lucht om
woorden te schreeuwen
Maar mijn mond kan alleen het woord “vrede “ vormen.
Met lege handen sta ik hier voor U
Zend Uw Geest van Wijsheid
Dat zij inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen
Zend Uw Geest van Kracht
Dat zij hen die beslissingen kunnen nemen
De moed geeft de vredesweg te kiezen
Zend Uw Geest van Barmhartigheid
Dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien
En met barmhartigheid blijven behandelen
Dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn
En, GOD
Zend Uw Geest van Troost
Dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen
Die geraakt wordt door de oorlog en het geweld
GOD, dat vraag ik U. AMEN

9

Bijdrage van een PAROCHIAAN
Inspraak Gelovigen
In het tijdschrift “Berne” van december staat een behartenswaardig artikel van
abt Denis Hendrickx over het initiatief van paus Franciscus om een synodaal
proces in gang te zetten, dat moet uitmonden in een bisschoppensynode die in
oktober 2023 in Rome zal worden gehouden, met als thema: “Voor een
synodale kerk; gemeenschap, participatie en missie”. Zo’n bisschoppensynode
is ingesteld naar aanleiding van het Tweede Vaticaans concilie van 19621965.
De bedoeling is om alle katholieke gelovigen een stem te geven over de vraag
hoe zij medeverantwoordelijkheid kunnen dragen voor de toekomst van de
kerk. Het zal tijdens deze synode zeker gaan over de machtsverhouding tussen
de kerkleiding en de “gewone” gelovigen. Nog nooit werd katholieken zo
nadrukkelijk gevraagd van tevoren hun mening te geven. Het lijkt mij geboden
deze kans op inspraak met beiden handen te grijpen.
Ik neem aan dat we door de bisschop nog officieel uitgenodigd zullen worden
om onze inbreng in de een of andere vorm naar voren te brengen, maar het
lijkt me nuttig om onze gedachten dienaangaande alvast te laten rijpen. De
bisdommen krijgen de tijd tot april 2022 om hun inbreng naar Rome te sturen.
Zo’n Synode biedt unieke mogelijkheden om de kerk weer bij de tijd te
brengen (aggiornamento) en een nieuwe koers te bepalen. Maar ze kent ook
een grote valkuil, wanneer de bisschoppen straks in Rome onvoldoende
rekening houden met de insprekende gelovigen. Het resultaat zal dan
averechts werken en een (nieuwe) uittocht van kerkleden tot gevolg hebben.
We zouden dan blij gemaakt zijn met een dode mus.
Het systeem van de kerk is tot nu toe voornamelijk gebaseerd op de gedachten
van bisschoppen, met een accent op de leden van de Romeinse curie. Het
project kan alleen kans van slagen hebben als vooral de bisschoppen een
andere houding aannemen. Bisschoppen – en ik citeer abt Hendrickx – ook
sommige Nederlandse, hebben vaak een houding van “Wij zijn opvolgers van
de apostelen, wij zijn herders en leraren”. Een echte discussie ontkomt er niet
aan om bestaande structuren ter discussie te stellen.
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Er moet dan ruimte zijn voor kritische geluiden. Lang niet alle bisschoppen,
zegt Hendrickx, inclusief de Nederlandse, zitten te wachten op mondige
gelovigen. Er zullen zeker gevoelige onderwerpen aan de orde komen als
bijvoorbeeld de toelating van vrouwen tot gewijde ambten.
We doen er goed aan om de ons geboden kans met een positieve
grondhouding aan te grijpen.
Henk van Eupen, december 2021

Laat mij ´s morgens vroeg al Uw goedheid en liefde ervaren
Ik vertrouw U volkomen
Laat mij weten welke weg ik moet inslaan
Alles in mij richt zich op U
Psalm 143 vers 8

ALGEMENE INFORMATIE
De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de
H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. Voor het aanleveren van
agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of
informatie kunt u een mailtje sturen naar
pastoor@parochiebokhoven.nl.
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De redactie van dit Parochieblad wenst u
fijne Paasdagen en een mooie lente!
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