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VOORWOORD
In de afgelopen maanden zijn er verschillende aanpassingen
geweest vanwege het beruchte corona virus. Ook de kerk heeft
daarmee te maken gehad. Eerst geen bijeenkomsten, maar dat werd
gelukkig snel weer afgeschaft. Daarna de mondkapjes, de
anderhalve meter afstand en het desinfecteren van de handen. De
mondkapjes en de anderhalve meter zijn afgeschaft. In deze
context zijn we blij dat er zaken worden afgeschaft. Soms echter,
schaffen we te veel zaken af. Sommigen van ons vieren de
verjaardagen niet meer, nee; die schaffen we af. Ook sinterklaas
schaffen we af, dat doen we met Kerstmis wel. Vaderdag en
Moederdag schaffen we ook af, is allemaal zo’n gedoe en alleen
maar voor de commercie. Richting aangeven als je met de fiets
afslaat; dat doen we al lang niet meer. Ze zien toch wel welke kant
we opgaan! Gelukkig vinden we de richtingaanwijzer in de auto nog
wel (soms).
Bidden voor het eten doen we ook maar niet meer, het smaakt zo
ook wel. Naar de kerk gaan, daar zien we het nut niet van in; we
schaffen dat wel af, kunnen we op zondagochtend de wekelijkse
boodschappen gaan doen bij de Jumbo. Hebben we doordeweeks
tenminste meer tijd voor sport en vrienden. Maar gelukkig zijn er
ook velen die niet van al dat afschaffen houden. Mensen maken
toch de tijd voor verjaardagen, mensen hebben wel behoefte aan
de gezelligheid rondom het feest van de Goedheiligman. En vele
kinderen houden Vaderdag en Moederdag in ere, ze vinden het een
ode aan hun ouders. Alleen dat richting aangeven op de fiets is nog
een kleinigheidje!
Wij, in Bokhoven, mogen ons gelukkig prijzen met een trouwe
schare aan parochianen en kerkbezoekers. Zij houden niet zo van
dat afschaffen, zij houden meer van normen en waarden, van
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tradities, van samen beleven, samen danken en samen geloof
belijden.
We hebben het allemaal mogen beleven in de 4 zondagen van de
afgelopen september bedevaartmaand, onze Corneliusmaand. Vier
zonnige zondagen, vier
keer een volle
pastorietuin met
mensen die niet zo van
afschaffen houden.
Gelukkig maar.
Dankzij de vele
vrijwilligers hoeven we
ook deze waardevolle
traditie niet af te
schaffen, ze zijn bereid om hun schouders eronder te zetten. Een
woord van dank is dan hier ook zeker op zijn plaats.
Een woord van dank ook voor em. pastor Xaveer van der Spank, hij
vierde zijn 60-jarig priesterjubileum in een sfeervolle
eucharistieviering en nadien tijdens een zonovergoten receptie.
Velen waren gekomen om hem te feliciteren. Het zou toch jammer
geweest zijn als dit afgeschaft was.
Ik wil vanaf deze plaats ook iedereen bedanken die ervoor gezorgd
heeft dat Mien de Greef een gedenkwaardige uitvaart heeft gehad.
Haar kerk, haar leven in Bokhoven, haar verdiensten voor de
gemeenschap; we hebben haar herdacht en voor haar gebeden. We
hebben haar op de schouders de kerk uitgedragen, dat verdiende
ze!
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Voor elke mening valt natuurlijk iets te zeggen, gelukkig mogen we
hier in ons land uitkomen voor onze mening. Stel je voor dat dat
wordt afgeschaft, nee; dat zou niet juist zijn. Ikzelf ben niet zo
voor al dat afschaffen, ik ben misschien een beetje ouderwets,
maar ik ben opgevoed met waarde voor het leven, respect voor de
medemens, liefde voor de natuur, geloof in jezelf en vertrouwen in
God. Niet dat het altijd gemakkelijk zal zijn, als je het maar
probeert; zei mijn vader altijd.

Ik wens u een gezellige herfst toe, de
dagen worden korter, de kaarsen
mogen weer aan. In de kerk brandt
altijd het licht, Hij is aanwezig,
hopelijk is Hij ook een beetje in u.

Henriëtte van Aart
Vicevoorzitter

Al bezwijkt mijn hart
En vergaat mijn lichaam
De rots van mijn bestaan
Al wat ik heb, is GOD
Nu en altijd
Psalm 73 vers 26
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LIEF en LEED

Overleden:
Op 18 juli 2021 is overleden Bokhovenaar en parochiaan Laurie
Eekels op 71-jarige leeftijd.
Verdrietig maar met respect en dankbaarheid, delen wij u mede
dat op zaterdag 7 augustus 2021, is overleden Mien de Greef,
Draagster van Pro Ecclesia et Pontifice.
Mien is jarenlang een trouwe vrijwilligster geweest, niets was haar
te veel. Altijd kon je een beroep doen op haar verantwoordelijkheid
en haar plichtsbesef.
Na een periode waarin haar gezondheid afnam, heeft zij zich
neergelegd bij haar afscheid. In alle rust en in stilte is Mien
overleden. Zo was Mien, stil, rustig en op de achtergrond.
Op vrijdagochtend 13 augustus 2021 vond de uitvaartviering en
begrafenis plaats.
Wij zijn Mien
veel dank
verschuldigd
voor het vele
werk dat zij
voor onze
parochie en
haar kerk
heeft gedaan.

Aan alle nabestaanden heel veel sterkte!
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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
2e zondag
3e zondag
4e zondag

5e zondag

Antoon v Mil en overleden oude ouders en
Anouschka Jansen
Fred Leenaers, Maria van Heijningen en
overleden leden fam. Masraff
An Weijts en Guido v.d. Griendt
Voor een bijzondere intentie (24 oktober)
Joke Godschalk-Endstra (28 nov en 26 dec)
Jan Zetz (28 nov en 26 dec)
Marco Jehoel (28 nov en 26 dec)
Mien de Greef (28 nov en 26 dec)
Jan Zetz , Joke Godschalk-Endstra ,
Marco Jehoel en Mien de Greef
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VIERINGEN OKTOBER 2021 T/M DECEMBER 2021
Oktober
03 okt
Viering met orgelbegeleiding
10 okt
Viering met orgelbegeleiding
17 okt
Viering met orgelbegeleiding
24 okt
Viering met orgelbegeleiding
31 okt
Viering met orgelbegeleiding en dameskoor
Aandacht zal besteed worden aan
Aller Heiligen en Aller Zielen
November
07 nov
Viering met orgelbegeleiding
14 nov
Viering met orgelbegeleiding
21 nov
Viering met orgelbegeleiding
28 nov
Viering met orgelbegeleiding en dameskoor

December
05 dec
12 dec
19 dec
24 dec
25 dec
26 dec
2022
02 jan

Viering met orgelbegeleiding
Viering met orgelbegeleiding
Viering met orgelbegeleiding
KERSTAVONDVIERING vrijdag om 21.00 uur
Met orgelviering en dameskoor
1e KERSTDAGVIERING met orgelbegeleiding en
dameskoor
2e KERSTDAG geen viering

Viering met orgelbegeleiding en dameskoor
Na de viering NIEUWJAARSRECEPTIE
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Dank van de DIAMANTEN PRIESTER
‘Mijn dank is groot’
Bij danken kijk je altijd terug. In mijn geval is het vanuit ‘huil,
bid, lach, zing’ situatie, en ik voeg eraan toe ‘dank’. Dank voor
alles wat er gedaan is bij mijn jubileumviering en het
overlijden van Mien. De tegenstellingen waren groot, maar
zonder te ‘vieren’ is het leven doods. Leven en dood horen bij
elkaar en op spannende momenten in dat leven zijn dat
sacrale, heilige momenten,
‘sacramenten’ worden ze
genoemd.
In de rouwadvertentie
stond het mooi
aangegeven: “Verdrietig
maar met respect en
dankbaarheid delen wij u
mede dat Mien de Greef is overleden’, ondertekend met ‘de
parochiegemeenschap Bokhoven’. Zij heeft heel veel werk
gedaan voor pastorie en haar kerk. En pastorie betekent dan
ook voor mij als pastor. Zonder haar had ik het nooit zo
gered. In 1969 leerde ik haar kennen op de pastorie in
Elshout, en vanaf 1975 woonden we in Bokhoven. En zij was
een stille maar samenbindende ‘voorgangster’ in
dienstbaarheid.
En het sterkt je als je mag leven en werken in zo’n kleine en
hechte parochiegemeenschap. Het geeft je grond onder je
voeten, houvast in je leven, energie om door te gaan.
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God-zij-dank hopen dat nog lang hier te mogen en kunnen
doen. Een goede akker brengt rijke vruchten voort, maar het
zaad zal eerst sterven in overgave. Het is boerenbeeldtaal en
als boerenzoon en pastor spreekt mij dit wel aan.
Dank, ja 100 x dank.
Xaveer v.d. Spank,
pastor em.
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NADENKERTJE
In een donkere nacht stond een scheepsjongen op het dak van een
stoomschip dat de Mississippi afvoer.
Opeens voelde hij dat een neervallend touw zich om zijn voeten slingerde
en hem omvertrok, zodat hij overboord viel in de stroom.
In doodsangst klemde hij het touw met beide handen vast, maar hij voelde
tegelijkertijd dat hij steeds dieper zonk.
Zwemmen kon hij niet en hij wist dat het touw eerst helemaal afgerold
moest zijn, wilde hij houvast hebben om zich op te kunnen trekken.
Maar als het trouw eindelijk was afgerold, zou het voor hem te laat zijn.
Plotseling voelde hij een ruk. Het touw stond strak en met zijn laatste
krachten trok hij zich omhoog. Nee, het was geen inbeelding.
Het touw hing als door een inzichtbare macht vastgehouden strak naar
beneden. Hij wist veilig het dek te bereiken,
Waar hij doornat en bevend stond te staren naar het wonder.
Bij het maanlicht ontdekte hij dat het touw was vastgeklemd in een
gleufje van de scheepswand. Alleen met grote moeite kon hij het eruit
krijgen. De volgende morgen probeerde hij het touw zelf in de gleuf te
werpen, maar dat lukte hem niet, hoelang hij er ook mee bezig was.
Tenslotte viel hij op zijn knieën en riep hij uit: “Grote barmhartige God,
het kan niet anders of U hebt mij deze nacht door een wonder het leven
gered. En als U het de moeite waard hebt gevonden om mijn leven op zo’n
wonderbare manier te redden, dan hebt U zeker nog een ander doel met
mij. Hier ben ik, doe met mij wat U wilt!
Deze jongen was de latere president van Amerika, James Garfield, die
zijn weg met God is gegaan.
Geen toeval!!! Toeval bestaat niet. God heeft met ieder een plan.
Hij heeft ons lief en daarom zond Hij Zijn Zoon, De Heer Jezus, naar de
aarde.
Hij wil iedereen gelukkig maken die met zijn zonden tot Hem komt en de
Heer Jezus in het geloof aanneemt.
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Bericht vanuit het KERKBESTUUR
è Onze vrijwilligers hebben weer heel hard gewerkt om de
Pastorietuin Herfst-klaar te maken en het resultaat mag er
zijn. Wat een prachtige oase van rust, herfst op weg naar de
winter.
è Na de vieringen op de laatste zondag van de maand
is het weer koffiedrinken
è Ons nieuwe kerkbestuurslid Willem Klavers zal zich in de
Kersteditie van dit Parochieblad aan u voorstellen. Misschien
bent u hem al wel tegengekomen tijdens een viering in onze
kerk.

KERKBESTUUR-bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van het kerkbestuur is 30 november.
Wij zien u graag terug in onze vieringen!
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NIEUWE manier VAN COLLECTEREN

Misschien ken je dit al en gebruik je Givt al als geefmiddel voor de
collectes. Misschien ken je dit nog niet, of heb je wel eens van Givt
gehoord maar ben je nog geen gebruiker van de Givt-app. Hoe dan
ook, we vertellen je graag meer over het gemak en de voordelen van
geven met de Givt-app.

Jullie parochie gaat gebruik maken van Givt. Dat betekent dat jullie met
de Givt-app mee kunnen doen aan de collecte, wanneer je maar wilt. Of
je nu in de kerkzaal zit of vanaf huis de dienst mee beleeft. Je
downloadt de app, registreert je eenmalig en je bent klaar om met Givt
mee te doen aan de collecte.
Op het moment van geven bepaal je de hoogte van je gift/giften. Je
bent dus niet beperkt door wat je aan kleingeld hebt. Verder heb je
met een druk op de knop een overzicht van al je gedane giften in je
mailbox, makkelijk voor het opvoeren van je giften bij de
belastingaangifte. Ook kun je vanuit de Givt-app al zo’n 150 goede
doelen steunen. En ook niet onbelangrijk, je bent voor de ontvangende
partij als gever anoniem.
Hoe werkt het?
Download de Givt-app (gratis) en registreer je en je bent klaar voor
gebruik! Wanneer je de app gaat gebruiken om te geven:
1. Open de app
2. Je komt direct in het geefscherm. Hier geef je aan wat je wilt
geven. Zijn er meerdere collectedoelen? Klik op +collecte
toevoegen en geef aan wat je voor het 2e en eventueel het 3e
doel wilt geven
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3. Kies hoe je wilt geven (dat kan op 4 manieren)
o Geven via een collectemiddel (de collectezak, -schaal of
-mand): beweeg je telefoon langs het collectemiddel en
je kunt je telefoon weer opbergen
o QR-code: er opent een camerascherm, scan de QR-code
en je kunt je telefoon weer opbergen
o Lijst: kies de kerk uit de lijst, klik op de naam van de kerk
en je kunt je telefoon weer opbergen
o Locatie: kies voor geven op locatie en bevestig dat je
aanwezig ben in de locatie die op je scherm verschijnt,
en je kunt je telefoon weer opbergen.

Voor meer informatie over Givt; zie foldertje achter in de kerk of
stuur een mailtje naar pastoor@parochiebokhoven.nl

Het is belangrijk de Bijbelse teksten in hun context te lezen
Met de geëigende hermeneutiek (het hanteren van regels voor het lezen van
de bijbel) en zich te herinneren dat we uitgenodigd worden om de tuin van
de wereld te “bewerken” en ervoor te zorgen.
“Bewerken” verwijst naar ploegen, telen of verbouwen
Terwijl “beheren” betekent beschermen, in stand houden, verzorgen,
bewaken
Dat komt neer op een relatie van wederzijdse verantwoordelijkheid tussen
mens en de natuur
Iedere gemeenschap kan van het goede van de aarde nemen
Wat zij nodig heeft om te overleven
Maar ze heeft ook de plicht om de aarde te beschermen
En haar vruchtbaarheid voor toekomstige generaties te verzekeren.
Paus Franciscus
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SEMPER VIGILANS
900 jaar Norbertijnen

Roeping en toekomst van kloosterorden
Op vrijdagavond 1 oktober jl. vond vanwege de Corona pandemie de
eerste en tevens de laatste bijeenkomst voor dit seizoen (2021) plaats
van De Bokhoven lezingen. De lezingen cyclus heeft vanaf maart 2020
om die reden stilgelegen. De bijeenkomst stond in het teken van 900
jaar Norbertijnen. Onderdeel daarvan vormde een tweegesprek tussen
een lid van de orde der Norbertijnen Xaveer van der Spank en Richard
Steenvoorde lid van de orde der Dominicanen. Onderwerpen van
gesprek waren de roeping en de toekomst van kloosterordes.
De gespreksdeelnemers zijn elk
vertegenwoordigers van een
andere kloosterorde en een
andere generatie: Van der
Spank: Norbertijn vanuit zijn
senioriteit en Steenvoorde
Dominicaan als medior. De
norbertijnen: een orde die zich
van oudsher op het platteland
richt en de Dominicanen met als
aandachtgebied de stad.
Het gesprek werd geleid door
Henk van Beers bestuurslid van
onze stichting. Xaveer geboortig
in 1934 vertelde over zijn
roeping en intreding tot de orde
der Norbertijnen. In de 50er
60er jaren was het zeker niet ongebruikelijk dat een van de leden van
een (groot) gezin in Brabant priester, kloosterling werd, waarvoor de
familie, het netwerk eromheen zoals het onderwijs de beoogt
(priester)zoon motiveerde. Na het doorlopen van het gymnasium koos
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Xaveer voor het kloosterleven, waarvan de invulling overigens een heel
andere wending kreeg dan hij had voorzien.
Xaveer werd o.a. pastoor in Bokhoven, onderwijzer aan de technische
school, bisschoppelijk gedelegeerde en vervulde tal van andere
maatschappelijke functies, waaronder godsdienstadviseur bij de NCB.
Hij woonde buiten het klooster maar was daarmee hecht verbonden.
Richard Steenvoorde’s geboortig buiten Brabant, Zuid Holland,
loopbaan was geheel anders. Hij studeerde rechten en juridische
bestuurswetenschappen, verrichte promotie(wetenschappelijk)onderzoek, promoveerde tot doctor in het
internationaal recht, vervulde maatschappelijke functies zoals:
adviseur voor het CDA in Den Haag, het verband van Katholieke
Maatschappelijke Organisaties te ’s-Hertogenbosch en als jurist voor
de Bisschoppenconferentie en het CIO voor alle betrekkingen tussen
kerk en staat. Daarnaast was Richard vrijwilliger in een parochie,
speelde in de plaatselijke harmonie en in een band.
Hij kreeg op latere leeftijd roeping, rond zijn veertigste. Deze was
niet gestimuleerd vanuit het gezin en het netwerk daaromheen waaruit
hij voortkomt, maar als resultante van zijn persoonlijke ontwikkeling.
Hij trad in 2013 in bij de orde van de Predikers (Dominicanen),
verhuisde voor een periode van vijf jaar voor vorming en studie naar
Cambridge en Oxford (UK) om later in 2018 naar Nederland,
Rotterdam terug te keren. Hij maakt daar deel uit van een
gemeenschap van jonge Dominicanen. Thans is Richard prior en
studentenpastor voor de Engelstalige gemeenschap in Rotterdam
(Eendrachtskapel).
Richard beschrijft zijn roeping als het dienen van de medemens.
Kloosterordes zijn een middel geen doel. In het werk als priester moet
je jezelf kunnen ontplooien, je goed en op de juiste plaats voelen met
als doel god te dienen en in zijn geest te handelen en te werken. Hij is
de inspirator en het doel.
In de periode dat Xaveer intrad was sprake van, zoals dat nu vaak
genoemd wordt top down. De abt bepaalde waar de pater werd ingezet
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en waar hij zich mee bezig moest houden. De keuzes die voor Xaveer
werden gemaakt pakten wonderbaarlijk goed uit en hij zette zich in om
de functies van kloosterling, priester en zijn maatschappelijke
functies goed te vervullen en voelde zich als de spreekwoordelijke vis
in het water.
In de periode dat Richard intrad was meer sprake van bottom up. De
Dominicanen zijn, zoals dat in deze tijd heet democratischer
georganiseerd. Met de betrokken pater wordt overlegd wat zijn
ambities en competenties zijn, waarvoor hij zich wil inzetten en
waaraan hij wil werken.
Over de toekomst van de beide kloosterordes wordt verschillend
gedacht. De Norbertijnerorde kent weinig kandidaten, novices die
willen intreden. Er is sprake van vergrijzing. Er wordt alles aan gedaan
om nieuwe aanwas te krijgen, maar dat lukt minder goed. De orde van
de Dominicanen ondergaat wel een verjongingsproces. Er melden zich
steeds vaker kandidaten, novicen aan die willen intreden. De orde
speelt in op de huidige ontwikkelingen, organiseert zich als zodanig en
probeert een jongere doelgroep aan zich te binden. Dit wordt in
Rotterdam gecombineerd en gestimuleerd met het leiden van een
levendige studentenparochie.
Richard relativeert
de zorgen over
terugloop van het
aantal intredes.
Door de eeuwen
heen heeft het
aantal toetreders
een gematigde
ontwikkeling
gekend.
Uitzondering
daarop waren de
50er en 60 er
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jaren van deze eeuw. Er werden veel kloosters gebouwd om de vele
toetreders te huisvesten. Deze periode was niet representatief.
Richard is optimistisch over de toekomst van zijn orde en zoekt naar
nieuwe wegen om zin en inhoud te geven aan het (voort)bestaan van de
kloosterorde. Dit is geen doel maar een middel. Als er andere of
betere middelen zijn, dan is dit een gegeven waar we het mee moeten
doen. Ieder tijdsgewricht vraagt weer om andere oplossingen voor dan
levende vragen en behoeftes om het geloof te beleven en vorm te
geven.
Semper Vigilans, de Bokhoven lezingen kan terugzien op een goed
bezochte, boeiende, geslaagde avond, waarbij verdieping en zingeving
het volle pond kreeg door dit unieke tweegesprek, belicht vanuit twee
totaal verschillende kloosterorders en generaties kloosterlingen. Niet
onvermeld mag blijven het prachtige muzikale intermezzo waarbij
operazangeres Trudy van den Brandt met begeleiding door Willem van
Weelden op onnavolgbare wijze in onze fraaie middeleeuwse kerk met
een mooie akoestiek, het Indische Onze Vader ten gehore bracht, dat
jaarlijks wordt gezongen bij herdenking in augustus van de gevallen
oorlogsslachtoffers in het voormalig Nederlands Indië.
Dit alles is zeker een reden om volgende jaar de lezingen bij te wonen
en u aan te melden voor deelname. U kunt dit doen door een mail te
sturen naar: info@andersindekerk.nl Wij hopen u volgend jaar (weer)
te ontmoeten tijdens een van onze lezingen in het seizoen 2022.
Semper Vigilans is drukdoende een boeiend programma in elkaar te
zetten, zal u daarover tijdig informeren en ziet uit naar seizoen 2022
met u.

Jan van Heijningen
Voorzitter Semper Vigilans, De Bokhovenlezingen
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VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur

3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
2 november
7 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december

eucharistieviering
eucharistieviering vormsel
w & c viering
w & c viering
eucharistieviering
werkgroep
eucharistieviering
w & c viering (samen met Bokhoven)
eucharistieviering
w & c viering
w & c viering (samen met Bokhoven)
eucharistieviering
w & c viering (samen met Bokhoven)

Vrijdag 24 december
19.00 uur
Vrijdag 24 december
21.30 nachtmis
Zaterdag 25 december
10.00 uur Kerst
Zondag 26 december tweede kerstdag geen viering
Zondag 2 januari w & c viering

U hebt de grenzen van de aarde bepaald
Zomer en Winter
U hebt ze gevormd
Psalm 74 vers 17
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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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