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PASEN 
 
Pasen: “Eeuwig Licht”. 
 
In “75 woorden”, een boekje van Toon Hermans, stuitte ik op de 
volgende tekst: ‘We hebben het wel eens over ‘levenslicht’ alsof het 
aan het einde uit zal gaan. Ik heb eerder het idee dat wat wij ‘licht’ 
noemen maar een zwakke afschaduwing is van ‘eeuwig licht’. 
Na het lezen en nog eens lezen hiervan begrijp ik dat dit alles van 
doen heeft met Pasen en nieuw leven. Terwijl ik dit schrijf, staat 
de zon stralend aan de hemel en ligt er op de grond een flinke laag 
sneeuw. Het licht is fel en als je buiten komt, moet je goed 
oppassen dat de felle glinstering van de zon op de sneeuw je niet 
verblindt. Ik heb net gekeken naar liveuitzendingen.nl om de 
crematiedienst van een bekende mee te maken. Het levenslicht in 
haar ogen is gedoofd, geen zicht meer op de horizon, haar ogen 
schitteren niet meer als kleine lichtpuntjes. En wij, gelovige 
mensen, bidden God dat allen wier levenslicht is gedoofd mogen 
voortleven in het ‘eeuwige licht’. Dat licht is dus, zo geloven 
christenen, niet uit, het smeult verder en laait eens weer op voor 
eeuwig. 
 
Dat wat wij ‘licht’ noemen is het dus niet echt; het is inderdaad 
maar een zwakke afspiegeling van het ware, het eeuwige licht.  
En dan schiet mij ineens te binnen dat Jezus, de Christus, eens van 
zichzelf zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt 
nooit meer in de duisternis maar heeft licht dat leven geeft.”  
(Jo. 8,12)   
Welnu, dat volgen van Jezus heeft alles te maken met jezelf 
wegcijferen, met er-zijn-voor-anderen, met door-lijden-en-dood 
heen gaan. We kennen maar al te goed de afloop van de verhalen 
over Jezus van Nazaret.  
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Het levenslicht werd uit Hem geslagen en gespijkerd, de schande 
van het kruis moest Hij ondergaan. Zijn tegenstanders dachten dat 
licht in Hem voorgoed gedoofd te hebben. Maar dat wat Hij gezegd 
had over zichzelf werd waar: “Ik ben 
het Licht voor de wereld. Wie in Mij 
gelooft zal eeuwig leven bezitten”, zal 
het eeuwig Licht aanschouwen. Voor hen 
die geloven, zal het ook eens Pasen 
worden. 
 
Ja, en nu snap ik dat Toon Hermans kon 
zeggen: “dat wat wij ‘licht’ noemen, is maar een afschaduwing van 
‘eeuwig licht’”. 
       
Ik wens u allen: Verlichte Paasdagen! 
Ben van Bronkhorst, franciscaan 
 
 
 
 
 
Een stille nacht, zo stil, zo heilig? Allerminst 
Het onweert en de gure stormen razen 
De nietsontziende klopjacht van de dwazen 
Op zoek naar aanzien, wereldmacht en winst 
In stilte zing ik mijn wanhopig lied: 
Al had ik alles, maar de liefde niet …. 
                Rikkert 
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LIEF en LEED  
 
Overleden:   

  Op 52-jarige leeftijd is vrij onverwachts begin maart, tijdens zijn 
geliefde agrarische werkzaamheden, onze 
parochiaan Marco Jehoel overleden.  
Marco is de zoon van Annet Jehoel,  
Annet kent u misschien wel van ons dameskoor 
of als vrijwilligster bij diverse activiteiten. 
Marco is op het kerkhof van Bokhoven begraven.  
 
   
Wij wensen alle nabestaanden heel veel 
sterkte! 
 
 
 
 

Ter info uit het KERKBESTUUR 
 
 
Vanuit het Kerkbestuur is er de laatste maanden hard 
gewerkt aan een nieuw (standaard) boekje wat we bij uitvaart 
- vieringen kunnen gebruiken (een uitvaartboekje).  
Ook is er een nieuw begraafplaatsreglement boekje tot stand 
gekomen. Van beide boekjes treft u een exemplaar aan ter 
inzage achter in de kerk op het tafeltje.  
Neem gerust de tijd om hier notie van te nemen! 
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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 van Mil en overleden ouders 
2e zondag Fred Leenaers en Maria van Heijningen, 

overleden fam. Masraff en Anneke Branten  
3e zondag    An Weijts  
4e zondag    Jan Zetz (27 juni), Joke Godschalk-Endstra  

(27 juni) Marco Jehoel (27 juni) 
PINKSTEREN  voor een bijzondere intentie 
5e zondag Jan Zetz, Joke Godschalk-Endstra,   
  Marco Jehoel 
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VIERINGEN  
   
01 april WITTE DONDERDAG 

Gebedsviering om 19.00 uur in Bokhoven 
02 april GOEDE VRIJDAG 
                    Gebedsviering om 19.00 uur in Bokhoven 
03 april PAASWAKE om 19.00 uur, tevens deze avond de doop 

van Olivier, zoon van Anne en Jasper en  
kleinzoon van Frans en Marleen vd Water 

  Viering met orgelbegeleiding 
04 april EERSTE PAASDAG  

Viering met orgelbegeleiding 
05 april TWEEDE PAASDAG  geen viering 
11 april Viering met orgelbegeleiding 
18 april Viering met orgelbegeleiding 
25 april Viering met orgelbegeleiding 
 
02 mei Viering met orgelbegeleiding 
09 mei Viering met orgelbegeleiding 
13 mei HEMELVAARTSDAG   geen viering  
16 mei  Viering met orgelbegeleiding 
23 mei EERSTE PINKSTERDAG 
  Viering met orgelbegeleiding 
24 mei TWEEDE PINKSTERDAG  geen viering 
30 mei Viering met orgelbegeleiding 
 
06 juni Viering met orgelbegeleiding 
13 juni Viering met orgelbegeleiding 
20 juni Viering met orgelbegeleiding 
27 juni Viering met orgelbegeleiding 
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VANUIT het KERKBESTUUR 
 
Ook dit jaar mag ik de Paaskaars van het vorig liturgisch jaar uitreiken. 
Ik vind dat altijd een mooi moment. Dit jaar is deze Paaskaars voor 
iemand die zich al jaren inzet voor vele zaken die onze kerk en parochie 
aangaan. Ze is altijd bereid een stapje extra te doen, ze vormt een 
schakel tussen parochie en gelovigen. Ze heeft een grote kennis van de 
liturgie en is vol met nieuwe initiatieven.    

Bea, deze Paaskaars is voor jou, bedankt voor het vele werk wat je voor 
onze kerk doet. Dank je wel! 

Henriëtte van Aart, vice voorzitter 

 

Verder hebben wij een hieronder een paar 
mededelingen waar  
wij als Kerkbestuur en Parochianen en inwoners van Bokhoven 
erg TROTS op mogen zijn:      

 
Op 25 april mag em. pastor Ben van Bronckhorst vieren  
dat hij  alweer 50 jaar priester is, Ben zal die zondag  
ook voorgaan in de viering.    
     
en 
  
Op 16 juli is onze em. Pastor Xaveer van der Spank 
alweer 60 jaar priester, Xaveer zal voorgaan in de 
eucharistievering van 18 juli. 
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DE KRUISWEG van JEZUS 
 

Niemand heeft Hem gedwongen 
Jezus is zelf de kruisweg gegaan 

En met pijn in Zijn hart 
Heeft de Vader Hem zien gaan. 

 
Jezus had zelf kunnen kiezen 

Voor Zijn Zoonschap en grote macht 
Maar Hij legde alles af 

Maakte zich los van God’lijke kracht. 
 

Hij koos voor de mens 
Voor jou en voor mij 

Die keus maakt ons nu 
Voor eeuwig vrij. 

 
Hoe kan ik U danken 
Mijn Jezus en God 

Hoe hebt U geleden 
Hoe vreselijk was Uw lot. 

 
U bloed vloeit nog steeds 
Voor een wereld in nood 
U stierf voor elk mens 
Nog steeds is er hoop… 
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KERKBESTUUR-bijeenkomst 

 
De volgende bijeenkomst van het kerkbestuur is zaterdag 10 april 
a.s., volgende datums zijn (afhankelijk van de avondklok) 18 mei,  
29 juni, 24 augustus, 12 oktober en 30 november. 
 
Wij zien u graag terug in onze vieringen! 
 
 
 
 
Houd je van het leven? 
Wil je oud worden en gelukkig zijn? 
Vertel dan geen leugens over anderen 
Zeg geen dingen die niet waar zijn 
Doe geen kwaad, maar wees goed 
Probeer in vrede met anderen te leven 
Elke dag weer 
                 Psalm 34 vers 13 t/m 15 
 
 
 
 

SEMPER VIGILANS 
 
Alle bijeenkomsten van Semper Vigilans zijn tot nader bericht voor 2021 
afgelast. Wij begroeten u graag als het weer mogelijk is! 
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VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur 

 
Do 1 april                            Witte donderdag viering 14.30 uur 
Vr 2 april                             Bokhoven 
Za 3 april                             Bokhoven 
Zo 4 april                             Pasen viering 
Zo 11 april                           Viering  
Zo 18 april                           Viering 
Zo 25 april                           Werkgroep 
Zo 2 mei                              Viering 
Zo 9 mei                              Werkgroep  
Do 13 mei                           Geen viering 
Zo 16 mei                            Viering 
Zo 23 mei                            Pinksteren werkgroep 
Zo 30 mei                            Viering 
Zo 6 juni                              Viering 
Zo 13 juni                            Viering 
Zo 20 juni                            Viering 
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HUIDIGE CORONA-REGELS 
 
 

 
Nog even ter info: 
Voor bijeenkomsten in KERK- gebouwen geldt nu het volgende: 
 
-maximaal 30 mensen/bezoekers in de kerk excl. Pastor  
-mondkapje dragen is verplicht 
-1,5 meter wordt gehandhaafd, zie ook de info op de stoelen 
-bij binnenkomst en verlaten kerkgebouw handen desinfecteren 
-voorlopig geen zingen in de kerk 
 
Graag uw aandacht voor bovengenoemde, als we ons met zijn allen 
aan deze regels houden mag/kan ons kerkgebouw nog openblijven 
voor samenzijn bij vieringen! 
 
 

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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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 


