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TERUGBLIK 
 
Sint Cornelius bedevaartmaand september 2020 
 
In een bijzonder jaar 2020 ook een bijzondere Sint Cornelius 
bedevaartmaand.  
 
Na een voorjaar met veel onzekerheden en een ‘intelligente 
lockdown’ waren de vooruitzichten eind juni zodanig positief dat 
een start is gemaakt met het treffen van de voorbereidingen op de 
bedevaartmaand.  
Bij het organiseren diende nadrukkelijk rekening gehouden te 
worden met de corona-voorschriften, de versoepelingen daarvan in 
juli en de in augustus langzaamaan op gang komende tweede corona-
golf. Dit betekende naast het standaard activiteitenoverzicht dat 
er dit jaar een aantal zaken extra geregeld moesten worden zoals 
een corona-protocol, corona-attentieborden bij de ingang, 
registratie bedevaartgangers, corona-inlegvel, 
desinfectiemaatregelen, een 1,5 meter stoelen- en bankenplan met 
235 zitplaatsen, een zichtbare corona-coördinator (die actief 
aanwijzingen geeft waar te gaan zitten of hoe te gedragen), geen 
collectes tijdens de vieringen maar een schaal na afloop, de 
communie die bij de zitplaatsen uitgereikt ging worden, geen koren, 
een stoplicht op de parochiewebsite (groen = eucharistieviering 
buiten, oranje = binnen, rood = geen eucharistieviering) … 
Dit allemaal om bewegingen te minimaliseren en daardoor het risico 
op besmetting aanzienlijk te verkleinen.  
 
Om vervolgens af te wachten of er dit jaar wel belangstelling zou 
zijn voor de 181e bedevaartmaand … en hoe zal het weer zijn … 
 



3 
 

Het thema van de bedevaartmaand 2020 was ‘samen’.  
Samen zijn, na maanden van stilte in het voorjaar nu weer samen 
zijn, samen de eucharistie vieren. 

 
Hoe mooi was het dat het weer de eerste 3 zondagen geweldig 
heeft meegewerkt. Met een opkomst van bedevaartgangers die 
gezien de corona-perikelen boven verwachting was. De eerste 
zondag waren er 162 bedevaartgangers, de tweede zondag 196 en 
de derde zondag 192. De vierde zondag viel er om 09:00 uur nog 
regen, reden om de eucharistieviering in de kerk te laten 
plaatsvinden. De opkomst was met 64 bedevaartgangers zeer tot 
tevredenheid. 
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Om de bedevaartmaand mogelijk te maken is inzet van veel 
vrijwilligers nodig. Zonder namen te noemen wil ik iedereen 
hartelijk danken: pastores, diakens, lectoren, de O.L.V. Schuts uit 
Elshout, koster, liturgiegroep, bloemist en schenkers van bloemen, 
opbouw- en afbraakploeg, schoonmaakploeg, tuiniers, de 
vrijwilligers voor het droogmaken van banken en stoelen, de 
vrijwilligers aan de poort en in de kerk, de heren technici, de 
corona-coördinator, de instrumentale ondersteuning op fluit en 
orgel, de verzorging van de boodschappen en … heel belangrijk voor 
de vrijwilligers: de verzorging van koffie en thee in de garage. 

Samenvattend: een geslaagde bedevaartmaand!   
Fons van Aart 
Coördinator Bedevaart Bokhoven 
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LIEF en LEED  
 
Overleden:   

  Op 25 september jl. is parochiaan en Bokhovenaar Anneke Branten- 
van den Broek op 94-jarige leeftijd overleden. Anneke was jarenlang de 
buurvrouw van onze kerk (woonhuis bij atelier de Heerlijkheid). 

 Ook parochiaan en ex-Bokhovenaar Joke Peijnenburg, moeder van 
Sacha van Mil, is vorige week overleden.    
Alle nabestaanden heel veel sterkte gewenst! 
 

Op 26 september 2020 was het 40 jaar geleden dat Fons en 
Henriëtte van Aart getrouwd zijn.  
Fons en Henriëtte van harte gefeliciteerd met jullie robijnen Huwelijk! 
 

Helaas heeft de huisgenoot van Xaveer vd Spank, parochiaan, 
vrijwilliger en lid van dameskoor Mien de Greef Bokhoven moeten 
verlaten voor een kamer op het Zonnelied in Ammerzoden, Mien 
krijgt hier intensieve revalidatie en begeleiding bij de gevolgen die 
ze heeft overgehouden van enkele tia’s. Mien heel veel beterschap! 
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Een verhaal rond ons kerkorgel.. 
 
 In 1978 kocht het kerkbestuur ons orgel van de Doopsgezinde 
Gemeente, Singel Amsterdam. Het was een grote puinhoop. Confrater 
Clemens van de Berg had me getipt dat het Mitterreither orgel uit 
1790 te koop was en hier in onze kerk erg goed zou passen. 
Tussen aankoop en plaatsing loopt een lange weg van goedkeuring door 
allerlei instanties als het Bisdom, de Orgelraad van RDMZ. de Provincie 
en Gemeente, etc.. En wat zijn de kosten en hoe krijg je het bedrag 
bijeen. Er valt veel over te verhalen, en ook mooie gebeurtenissen.  
Ja, het evangelie speelt zich af op de straat.  
Om kosten te besparen had ik mijn neven Gijs en Gerard (fa. Van 
Heertum-Prinsen, Boxtel) gevraagd of zij als ze toch een keer spullen 
moesten leveren in Amsterdam, het orgel konden ophalen. 
Kostenbesparing, want niet de aankoop (f. 13.000,--) en de restauratie 
met een begroting van rond de f 110.000,--, ook de eigen bijdragen van 
10% en daarbij de nevenkosten waren voor rekening van het 
kerkbestuur.  
    
Zo togen we op een 
goede dag met Henk 
van Nistelrooij naar 
Amsterdam. We 
hadden orgelkast, 
pijpen etc. klaarliggen 
buiten op het 
kerkterrein, maar onze 
chauffeur kwam niet 
opdagen. En juist op 
moment dat we belden, kwam hij in Boxtel het bedrijf op rijden. Hij 
moest terug naar Amsterdam en we reden laat in de avond naar 
Bokhoven. Heel bewust, er was weinig verkeer, reden we harder dan de 
toegestane 120 km. En jawel, we werden aangehouden.  
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‘Wist u hoe hard u reed?’, vroeg de agent.  
‘Ja, als ik keek was het 130!’ was mijn antwoord. 
‘Ik keek beter, het was over de 140, mijnheer’. 
‘Oké, dan is dat zo, ik ben in overtreding, ook bewust gedaan, schrijf 
maar een bon uit!’ 
Op de vraag waarom ik zo hard reed, kreeg de kans uit te leggen wat 
er gebeurd was: het misverstand over de afspraak, het ophalen van 
kerkorgel… etc. etc. Toen hij vroeg naar mijn beroep, heb ik gezegd: ‘ik 
ben arme pastoor van de arme parochie Bokhoven, etc. etc.’.  
Bij het beleefde en allervriendelijkste afscheid, zei hij: ‘ga heen en 
zondig niet meer!’. 
Toen Henk en ik verder reden passeerden we het grote Shell-station 
en zagen dezelfde agent staan bij het vrachtwagentje met ons orgel 
erin. Op de buitenkant stond met grote letters “Sigaren Elisabeth 
Bas’. En ik dacht: ook zij een bekeuring, dat is wel veel. 
Wat bleek. Onze verkeersagent zag dat het vrachtwagentje scheef 
hing, wat niet kon zijn van sigaren. Toen hij hoorde dat de vracht een 
orgel was, moet hij gezegd hebben: ‘jullie pastoor heb ik al een 
bekeuring gegeven, ga heen in vrede’.  
Een week later belde de agent me en vroeg of ik direct betaald zou 
hebben, hij was dat namelijk vergeten te vragen. Ik kreeg de korting 
en heb ongeveer 90 gulden aan de Staat betaald.  
Onze agent moet beslist een gelovige christen geweest zijn, hij leerde 
de pastoor de les door onderweg bij het evangelie te blijven.  
Mijn conclusie: het evangelie speelt zich af op straat. 
 
Xaveer,  
pastor em.  
 

Het geloof legt de grondslag 
Voor alles waarop we hopen 

Het overtuigt ons van de waarheid 
Van wat we niet zien. 
Hebreeën 11 vers 1 
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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 
Emailadres: vdwater@oeteldonk.org  
 
 
Intenties: 

 
1e zondag van de maand   Antoon van Mil en overleden ouders 
2e zondag     “     “       “    Fred Leenaers en Maria van Heijningen 
           overleden fam. Masraff          
3e zondag     “      “       “   An Weijts  
4e zondag     “      “       “   Lucia van Helvoort-Buys (25 okt en 27 dec)                                                         
                      Joke Godschalk-Endstra (25 okt en 27 dec)
          Jan Zetz (25 okt en 27 dec)  
          Jan van Haaren 22 nov   
          Jo en Mien Vugts-Brekelmans  22 nov 
5e zondag    “        “       “ Joke Godschalk –Endstra ,  

       Lucia van   Helvoort-Buys , Jan Zetz 
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VIERINGEN oktober tm december 2020 
 
04 okt Viering met orgelbegeleiding 
11 okt  Viering met orgelbegeleiding 
 
18 okt  Viering met orgelbegeleiding 
25 okt  Viering met orgelbegeleiding 
 
01 nov  Viering met orgelbegeleiding 
08 nov  Viering met orgelbegeleiding 
15 nov  Viering met orgelbegeleiding 
22 nov  Viering met orgelbegeleiding 
29 nov 1e ADVENT  Viering met orgelbegeleiding 
06 dec  2e ADVENT  Viering met orgelbegeleiding 
13 dec  3e ADVENT  Viering met orgelbegeleiding 
20 dec  4e ADVENT  Viering met orgelbegeleiding 
       
24 dec KERSTAVONDVIERING  donderdag  21.00 uur 
  Dameskoor met orgelbegeleiding 
25 dec 1e KERSTDAGVIERING  
  Dameskoor (?) met orgelbegeleiding 
                    2e KERSTDAG  geen viering 
(? bij schrijven van deze is het dameskoor nog niet aan 
het repeteren, voorlopig mag er nog niet gezongen 
worden) 
27 dec  Viering met orgelbegeleiding 
 
VIERINGEN 2021 
01 jan  geen viering 
03 jan Viering met orgelbegeleiding 
                    Na de viering  NIEUWJAARSRECEPTIE 
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Afscheid dameskoorlid Tonnie Knippels 

 
Afgelopen zomer hebben wij als koorlid afscheid genomen van Tonnie 
Knippels. Zij heeft 21 jaar in ons dameskoor gezongen en ze is ook 4 
jaar lid van het kerkbestuur geweest, daarnaast is ze ook nog 6 jaar 
lector geweest in onze kerk. 
Er is op gepaste afstand afscheid genomen door de dames van het 
dameskoor en Rob Dommisse met een mooi bloemetje voor Tonnie.  

 
Tonnie bedankt voor al je vrijwillige 
inzet voor de Parochie Bokhoven en 
nog heel veel mooie jaren, samen met 
je man en kinderen!   
 
 

 
 
 
 

 
 

Hoogzomer 
Na het hooien met mijn oom 

Zat ik als kind hoog op de boerenwagen 
Groot kleingeluk, een haast niet te verdragen 

En stilaan weggewaaide jongensdroom 
Elk jaar opnieuw – het veld in zomertooi – 
Ben ik daar weer. Daarboven, op het hooi. 

Rikkert 
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VANUIT het KERKBESTUUR.. nieuwe penningmeester 
 
Beste Parochianen,  
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij aan jullie voor te 
stellen. Mijn naam is Harold Bourne, ik ben 65 jaar en woon in de 
Maaspoort in ’s-Hertogenbosch. Ik ben na 43 jaar bij de 
Belastingdienst te hebben gewerkt in maart 2020 met pensioen 
gegaan.  
Hoewel ik al vanaf januari 2018 lid ben van het Kerkbestuur, heb ik per 
1 oktober 2020 Piet van Delft als penningmeester opgevolgd.  
Samen met jullie wil ik mijn bijdrage leveren om onze alom geprezen 
RK Parochie Heilige Antonius Abt met de mooie Monumentale Kerk zo 
te beheren dat het in de toekomst bewaard blijft. Zoals bekend is 
vindt in de september maand de jaarlijkse Heilige Cornelius Bedevaart 
plaats. Hier blijkt in toenemende mate het gemis dat er geen adequate 
toiletvoorziening beschikbaar is voor onze pelgrims. In 2021 willen wij 
dit gemis oplossen. Ook zal in 2020/21 het grootonderhoudsplan voor 
ons monumentaal kerkgebouw worden uitgevoerd. Met name het 
grootonderhoud aan ons Rijksmonument, de aanbouw aan de garage en 
inhuren van voorgangers betekent een extra beroep op onze financiële 
mogelijkheden. Daar is echter veel geld voor nodig. Jullie bijdrage als 
vrijwilliger en meer nog jullie financiële bijdragen zijn onontbeerlijk 
om deze doelstelling waar te maken.  

Daarom doe ik een beroep op jullie om de kerkbijdrage 
consequent na te willen komen middels gebruikmaking 
van de periodiek overschrijving bij uw bank. Samen 
kunnen wij deze lasten dragen en onze parochie, met het 

mooie monumentale kerkgebouw, in stand houden. 
Jullie kerkbijdragen zien wij graag tegemoet, waarvoor alvast mijn 
dank namens het Kerkbestuur 
 
Harold Bourne 
Penningmeester Kerkbestuur H. Antonius Abt 
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VANUIT het KERKBESTUUR ..afscheid Piet van Delft 
 
Tijdens onze laatste kerkbestuursvergadering, dinsdag 29 
september hebben we afscheid genomen van ons Kerkbestuurslid en 
tevens penningmeester en secretaris Piet van Delft. Piet heeft 
deze functie voor 4 jaren met grote inzet vervuld. Piet zal op de 
achtergrond nog wel betrokken blijven als adviseur van de 
Financiële Commissie en hij is altijd bereikbaar voor advies.  
 
Wij willen Piet bedanken 
voor zijn vrijwillige inzet de 
afgelopen jaren en zien hem 
en zijn vrouw Hanneke nog 
graag verschijnen bij onze 
vieringen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wees verheugd door de hoop die u hebt 
Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt 

En bid onophoudelijk 
Romeinen 12 vers 12 
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VANUIT het KERKBESTUUR.. het vervolg 
 
Na het vertrek van Piet van Delft uit het Kerkbestuur komen er twee 
functies vrij, penningmeester en secretaris. De functie van 
penningmeester heeft Harold Bourne op zich genomen zoals u hebt kunnen 
lezen, de functie van secretaris heeft Jan van Heijningen op zich 
genomen.  
 
Per 1 oktober hebben we gelukkig weer een nieuw Kerkbestuurslid bereidt 
gevonden om deel te nemen aan het Kerkbestuur en wel Ad Brekelmans uit 
Bokhoven. Ad is al jaren vrijwilliger voor onderhoud- en bouwzaken bij 
onze Parochie en hij zal in het volgende 
parochieblad zich aan u voorstellen. 
 
 
 
 
 
 
 

KERKBESTUUR-bijeenkomst 
 
De volgende bijeenkomst van het kerkbestuur is dinsdag 3 
november a.s. 
 
Wij zien u graag terug in onze vieringen! 
 
 

SEMPER VIGILANS 
 
Alle bijeenkomsten van Semper Vigilans zijn voor 2020 afgelast, dit i.v.m. 
het Coronavirus. Wij begroeten u graag weer in 2021! 
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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.  
 
 

VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur 
 
 Zo 04-10     Eucharistieviering  
Zo 11-10       W&C door werkgroep 
Zo 18-10       W&C-viering 
Zo 25-10      Themaviering Barmhartigheid 
Zo 01-11       Allerheiligen eucharistieviering  
Ma 02-11      Oecumenische Allerzielenviering  
Zo 08-11      W&C-viering 
Zo 15-11       Eucharistieviering  
Zo 22-11       Vormselviering met eucharistieviering 
Zo 29-11       Meditatieviering  
Zo 6-12        W&C-viering 
Zo 13 -12      W&C-viering 
Zo 20-12      W&C-viering 
Do 24-12      W&C-viering gezinsviering  
Do 24 -12     W&C-viering nachtmis 1 of 2 
Vr 25-12       W&C-viering Kerst   
Zo 27-12       Onbekend 
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Exegese van Henk van Eupen 
 

Over de uitleg van Bijbelteksten valt veel te zeggen. Het gaat er daarbij om te 
ontdekken wat de ware zin van de teksten van de H. Schrift is en wat de 
oorspronkelijke schrijvers ermee bedoeld hebben. Daarover heeft, vanaf de 
vroege christenheid een voortdurende discussie plaatsgevonden. Voorkomen moest 
worden dat de gelovigen al te subjectief zouden omgaan met de Bijbelteksten.                                                                                                                         
Nadat bepaald was welke geschriften in de Bijbel moesten worden opgenomen (en 
welke niet!),  maakte Hiëronymus rond 400, in opdracht van paus Damasus, een 
volkse versie van de Bijbel, de zogenaamde Vulgaat. Nog tijdens het concilie van 
Trente (1545-1563) werd  deze vertaling als enige gezaghebbende versie erkend. 
Dat heeft niet kunnen voorkomen dat er vele afwijkingen in zijn geslopen. De 
kerkvaders hechtten ook meer waarde aan de traditie en het kerkelijk gezag (van 
henzelf!) dan aan de tekst van de Bijbel. Pas aan het einde van de 19e eeuw werd er 
serieuzer aandacht besteed aan de Bijbel en zelfs toen nog werd – om het 
eufemistisch te zeggen – de gelovigen niet aangeraden om de Bijbel te lezen. Ik 
moest aan deze ontwikkelingen denken toen ik over de interpretatie van 
Bijbelteksten in onze parochiekerk in augustus verschillende staaltjes hoorde en 
las. Tot mijn vreugde zei pastor van Bronkhorst dat we tegenwoordig zelf op zoek 
mogen gaan naar de diepere betekenis van de evangelieverhalen. Hij zei dat naar 
aanleiding van het Evangelieverhaal waarin Jezus over het water loopt. De diepere 
betekenis van dat verhaal is dat het water symbool staat voor het kwaad dat 
macht uitoefent over de mens en dat Jezus het kwaad beheerst. De week 
daarvoor hadden we al gezocht naar de diepere betekenis van wonderbare 
broodvermenigvuldiging. De zondag daarop hoorden en lazen we dat Jezus zich 
aanvankelijk doof hield voor de noodkreet van een Kanaänitische vrouw. Dat wekte 
de ergernis van diaken van Diessen op, terwijl op de achterzijde van het misboekje 
Augustinus juist betoogde dat Jezus bewust handelde om de vrouw op de proef te 
stellen.  
Wat een bevrijding, vergeleken met onze jeugdjaren waarin je letterlijk moest 
geloven wat in de Bijbel stond en de verhalen gereduceerd werden tot simpele 
wonderen, die alleen de almacht van Jezus benadrukten, zonder dat de priester 
zelfs maar op zoek ging naar een diepere betekenis. 
 
Henk van Eupen 
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EEN GELUKZOEKER (uit “Berne” Abdij Heeswijk) 
Psalm 1 

 
Gelukkig de mens die weigert te doen 
wat goddelozen hem raden: 
Die niet de wegen der zondaars gaat, 
niet zit te midden der spotters; 
Maar die zijn geluk vindt in ’s-Heren wet, 
haar dag en nacht overweegt.- 
Hij is als een boom, aan het water geplant, 
die vruchten draagt op zijn tijd; 
Des zomers verdorren zijn bladeren niet, 
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.- 
De goddelozen vergaat het zo niet: 
de wind blaast hen weg als kaf. 
Geen goddeloze houdt stand in het oordeel, 
geen zondaar waar vromen bijeen zijn.- 
De Heer immers kent de weg van de vromen, 
de weg van de zondaars loopt dood. 
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HUIDIGE CORONA-REGELS 

 
 
Tijdens het opmaken van deze editie Parochieblad zijn de 
Corona-regels alweer 3x veranderd, voor bijeenkomsten in 
KERK- gebouwen geldt nu het volgende: 
 
-maximaal 30 mensen/bezoekers in de kerk excl. Pastor  
-mondkapje dragen is een advies, is niet 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! 
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Mien de Greef uit Bokhoven ontvangt  

pauselijke onderscheiding… 
 

    
Mien de Greef (82) heeft de 
pauselijke onderscheiding pro 
eccesia et Pontici gekregen voor 
haar jarenlange vrijwilligerswerk 
voor onze parochie.  
 
De versierselen zijn haar donderdag 8 oktober jl. opgespeld 
door pastor Xaveer van der Spank. Dat gebeurde na een 
hartelijke toespraak van abt Denis Hendrickx van de abdij 
van Berne. 
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Mien de Greef is voor onze parochie al meer dan 40 jaar 
vrijwilliger. “Een op de achtergrond blijvende maar zeer 
alerte kracht op de pastorie en actief in het dagelijkse 
onderhoud van de kerk”. Daarnaast was zij nauw betrokken bij 
de jaarlijkse Cornelius bedevaart en jarenlang een trouw lid 
van het dameskoor, verder was ze als ondersteuning altijd 
present bij welke andere activiteit dan ook voor de 
Bokhovense parochiegemeenschap. 
 
Mien van harte gefeliciteerd met deze mooie waardering voor 
al je werk in en om onze parochie H. Antonius Abt Bokhoven! 
 
Namens het kerkbestuur, 
Henriëtte van Aart 
Vice voorzitter 
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De redactie van dit blad wenst u een mooie Herfst, pas goed op elkaar 

maar houdt wel afstand!  
Vergeet niet te genieten maar bovenal BLIJF GEZOND! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83 
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