
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PAROCHIEBLAD BOKHOVEN 
    Nummer 72, december 2021 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

Heilige Antonius Abt kerk Bokhoven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

VOORWOORD 
 
Het laatste parochieblaadje van 2021 ligt alweer voor u. Het 
is een raar jaar geweest voor velen van u. Hopelijk heeft u 
het in goede gezondheid kunnen beleven. Een jaar ligt achter 
ons met veel beperkingen, veel ongewisse maatregelen, veel 
gezellige activiteiten gingen op het laatste minuut niet door, 
maar dankzij creatieve geesten is er toch veel gerealiseerd. 
Toch goed om mee te maken dat veel mogelijk is in vreemde 
tijden. Terugkijken is wat we doen in deze decembermaand. 
Maar het geeft ons ook de kans om vooruit te kijken, over de 
grens van het jaar heen kijkend naar een nieuw jaar vol 
belevenissen.  
Uw kerk in Bokhoven kijkt ook liever vooruit dan achterom. 
Natuurlijk is het goed om het afgelopen jaar te evalueren en 
alles nog een keertje de revue te laten passeren. Corona 
heeft veel invloed gehad op alle werkzaamheden, op 
persoonlijk vlak maar ook op kerkelijk vlak. Alles is wel 
doorgegaan, zij het op een lager pitje en soms met wat kunst 
en vliegwerk. Maar we hebben het samengedaan, samen met 
alle vrijwilligers en hulp van velen. Onze voorgangers en 
lektoren zijn erg flexibel gebleken, het overnemen van 
elkaars vieringen was geen enkel probleem. Nogmaals veel 
dank hiervoor.  
In deze editie van uw parochieblaadje stellen enkele mensen 
zich aan u voor, u heeft ze vast al een keertje in de kerk 
gezien.  
Ook wordt uw aandacht gevraagd voor de actie kerkbalans. In 
een schrijven wordt u gevraagd om uw kerk een warm hart toe 
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te dragen door middel van een financiële bijdrage. Alvast veel 
dank hiervoor.  
Als u in dezer dagen in de kerk komt ziet u de kerststal weer 
vooraan staan. Volop in het licht en op een prominente plaats. 

Het ouderpaar ontfermt zich 
liefdevol over hun pasgeboren kindje 
Jezus, de dieren houden de stal warm 
en de bezoekers zijn in aantocht. 
Altijd weer hetzelfde tafereel, maar 
altijd weer een hartverwarmend 
gezicht: een pasgeboren kindje, 

liggend in alle rust in een kribbe met mensen om hem heen die 
veel liefde en genegenheid te geven hebben. Zo zou het 
eigenlijk voor elk pasgeboren kindje moeten zijn, toch? 
Helaas is het vandaag de dag een voorrecht om geboren te 
mogen worden in een huis vol liefde. Veel kinderen komen 
terecht in een huis vol armoede en vol geweld bij mensen die 
geen liefde kunnen geven. Misschien kunnen we daar eens aan 
denken als we vooraan bij de kerststal staan…  
 
Kerstmis anno 2021 is weer een Kerstmis met beperkingen en 
regeltjes. Jammer, maar het is even niet anders. We hopen 
dat u toch de moeite neemt om samen met ons Kerstmis te 
vieren en het nieuwe jaar welkom te heten. Eerste Kerstdag 
is de viering om 11.15 uur. (graag wel aanmelden bij Frans van de 
Water)    
Op 2 januari 2022 is er na de viering de welbekende 
nieuwjaarsreceptie voor u allen. We zijn wel afhankelijk van 
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de eventuele maatregelen, dus kijk even op de site van de 
parochie of informeer even bij Frans of Henriëtte. 
 
Namens het parochiebestuur van H. Antonius Abt, wens ik u 
en uw familie hele fijne Kerstdagen en ik hoop dat u het jaar 
2021 goed kunt afsluiten en dat 2022 een gezellig jaar mag 
worden met veel liefde en warmte.  
 
Met veel groeten,   
 
Henriëtte van Aart    
vicevoorzitter Kerkbestuur 
0623940314 
 
 
 
 
 
BEZINNING 
Zo schonk de Moeder van Jesus ons die innige vereniging met God 
Terwijl zij zichzelf als een voorbeeld stelde voor de meest innige 
gemeenschap 
Laat dat voorbeeld ons steeds voor ogen staan 
Er is hier meer dan een voorbeeld alleen 
Zij is geroepen om ons oog naar God te richten 
Zoals wij in het Kind op haar armen, geleid door de Openbaring God 
erkennen 
Zo hoop ik dat zij ons door het verstand leidt naar de schouwing van God in al 
Wat Hij geschapen heeft, opdat Hij in ons leeft zoals Hij leefde in haar en 
Door de daad uit ons geboren, uit ons tevoorschijn treedt. 
                           Titus Brandsma 
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LIEF en LEED  

 
Overleden:   

   Op 4 november jl. is op 59-jarige leeftijd Leone Verschoor v.d. 
Luitgaarden inwoner aan de Bokhovense Maasdijk te Bokhoven 
overleden. 
 

 En op 11 november jl. in de leeftijd van 42 
jaar is Rik Vugts overleden. Rik is de zoon van 
Giel en Mien Vugts. 
  

   Op 14 november jl. is op 78-jarige leeftijd 
Tineke van den Bighelaar- van Geffen 
overleden (moeder van Elly Goesten). 
 
Aan alle nabestaanden heel veel sterkte!  
 
 

OVERLEDEN 
 

Waar je ook bent 
 

Ik zou het niet weten 
Niet in afstand of tijd te meten 
Maar ik heb je bij me, diep in mij 

Daarom ben je zo dichtbij. 
 

Wij gedenken ……… 
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Aangename kennismaking 
 
Wij zijn Adri Bongers en Ronald Vorselen. We zijn de huidige en gelukkige 
bewoners van de pastorie van Bokhoven. We komen allebei uit een dorp en 
zijn dan ook erg blij weer deel uit te mogen gaan maken van een echte dorps-
gemeenschap. 
 
Wij zijn in 1978 in ‘s-Hertogenbosch komen wonen 
toen we allebei de opleiding voor 
ziekenverzorgende gingen volgen. Hier hebben we 
elkaar leren kennen en sinds 1981 gaan wij samen 
door het leven. 
Ronald heeft in diverse vormen van de zorg gewerkt 
en is nu werkzaam in de thuiszorg bij Aronszorg. 
Adri heeft zich na geruime tijd omgeschoold en runt 
nu een eigen bedrijf voor interieur advies en 
beplanting. “atelier Van Nature”.  
 
Onze eerste kennismaking met Bokhoven was in de negen jaar dat wij in 
Engelen hebben gewoond. Zo hebben wij het dorp leren kennen en is onze 
liefde gegroeid. En onze eerste kennismaking met de pastorie was in 2012 
om deze eventueel te gaan bewonen. Toen echter waren wij nog niet zo ver 
om ons andere huis achter te kunnen laten. Nu echter kwam het lot bij 
elkaar. Omdat de pastorie weer vrij kwam en wij ons huis al hadden verkocht. 
Het was wel een heel avontuur. Want eerst moest er een grondige 
verbouwing plaatsvinden. Daarna hebben wij onze stempel gedrukt en hierbij 
ook ons best gedaan om de pastorie weer in ere te herstellen. Wij voelen ons 
betrokken met het pand en het dorp. En genieten elke dag van het dorpse 
leven en de rust, op een mooie plek in een mooie omgeving. 
 
Samen hopen we hier nog zeker twintig jaar te wonen en elke dag te kunnen 
blijven genieten van deze unieke plek die ons zoveel rust en plezier brengt. 
En wij hopen elkaar te mogen ontmoeten!! 
 
Met vriendelijke groet,   
Adri Bongers en Ronald Vorselen 
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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  
 2e zondag    Fred Leenaers, overleden leden fam. Masraff 

Overleden ouders van Heijningen en hun dochter 
Marjan 

3e zondag     An Weijts en Guido v.d. Griendt  
4e zondag  Voor een bijzondere intentie ( 23 jan)   
                    Joke Godschalk-Endstra (27 febr en 27 maart) 
                    Jan Zetz (27 febr en 27 maart)  
                    Marco Jehoel (27 febr en 27 maart) 
                    Mien de Greef ( 27 febr en 27 maart) 
  5e zondag   Jan Zetz, Joke Godschalk-Endstra  
                    Marco Jehoel en Mien de Greef  
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VIERINGEN DECEMBER  2021 T/M MAART 2022 
 
2021 
24 dec  
KERSTAVONDVIERING GAAT NIET DOOR!! 
25 dec  1e KERSTDAGVIERING met 

orgelbegeleiding en kleine delegatie van 
het dameskoor 

26 dec 2e KERSTDAG   geen viering 
 
2022 
02 jan  Viering met orgelbegeleiding  
  Na de viering NIEUWJAARSRECEPTIE 

09 jan Viering met orgelbegeleiding 
16 jan  Viering met orgelbegeleiding 
23 jan Viering zonder orgelbegeleiding 
30 jan Viering met orgelbegeleiding 

 
februari 
06 febr Viering met orgelbegeleiding 
13 febr Viering met orgelbegeleiding 
20 febr   Viering met orgelbegeleiding 
27 febr  CARNAVAL  Viering met orgelbegeleiding 
 
Maart 
02 maart ASWOENSDAG,  

Liturgie met parochiegroep om 19.00 uur in Engelen 
06 maart Viering met orgelbegeleiding 
13 maart Viering met orgelbegeleiding 
20 maart Viering met orgelbegeleiding 
27 maart  Viering met orgelbegeleiding 
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Dubbele kennismaking 
met Willem en Marja Klavers 

 
* Waar zijn jullie geboren en waar wonen jullie nu? 

Willem is geboren in Nijmegen en Marja 
in Gemert. Nu wonen ze in de Haverleij. 
  
* Wanneer zijn jullie getrouwd en jullie 
hebben twee dochters toch? 
Ze hebben elkaar leren kennen in 1986 
zijn later gaan samenwonen en getrouwd 
in 1992. Muriël is in 1996 geboren en 
Amber in 1999. 
  
* Willen jullie ons bekend maken met 
wat jullie arbeidsverleden is en welke 
bezigheden jullie nu nog hebben?  
Willem heeft bedrijfskunde gestudeerd en 

is tijdens zijn studie als weekendhulp bij 
Albert Heijn begonnen. Na zijn studie is hij in allerlei leidinggevende 
functies bij Albert Heijn/Ahold terecht gekomen, hij is tijdens die periode 
o.a. wijninkoper geweest. Na 34 jaar is Willem samen met een neef 
Koetshuis kasteel Ammersoyen gaan exploiteren. Ze hebben 4 B&B 
kamers gebouwd in een historische omgeving en doen alles van 
trouwerijen tot en met wijncursussen voor het Wijninstituut.    
Marja heeft 18 jaar in het Zonnelied in Ammerzoden gewerkt. Later ging 
ze werken op de peuterspeelzaal, die in de basisschool gehuisvest was. 
Nu werkt ze daar nog steeds.   
   
* Kunnen jullie in het kort vertellen over jullie pastorale 
werkzaamheden in de Bommelerwaard. 
In 1998 zijn we actief betrokken geraakt in wat nu heet de Franciscus 
parochie in de Bommelerwaard. Naast dit werk waren we vooral actief 
voor de Hubertus Kerk in Alem. 
Marja was lang begeleider van de communiegroep en actief in de 
kerkschoonmaak groep. 
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Willem was actief als koster, Woord en Communie-voorganger, later 
gebedsdiensten, lector, avondwake, actief lid van de contactgroep en 
jarenlang secretaris van het parochiebestuur. 
Verder is Willem sinds 2007 actief binnen het katholiek onderwijs in de 
Bommelerwaard als voorzitter van het toezichthoudend bestuur van 
Bommelerwijs.   
  
* Hoe ben je bij de H.Antonius Abt in Bokhoven terecht gekomen?. 
Bea en Ton Visser heb ik ontmoet tijdens een bezoek aan Koetshuis 
Kasteel Ammersoyen en zo werd ik erg enthousiast gemaakt voor 
H.Antonius Abt 
 
*Jullie zijn van Alem (overkant vd Maas in de Bommelerwaard) 
verhuisd naar Engelen, vanwaar deze keuze? 
 Steeds vaker vonden Willem en Marja hun woning wel érg groot voor 
twee mensen. "En we realiseerden ons dat we in Alem de voorzieningen 
missen, die je nodig hebt als je ouder wordt", 
vertelt Marja. "Er zijn geen winkels, er is geen 
markt, geen theater, geen station." En dus gingen 
ze, met pijn in het hart, op zoek naar een nieuwe 
woonplaats.  
Die hebben ze gevonden in Engelen, op 
fietsafstand van de binnenstad van Den Bosch. 
"Een kleiner huis, met een tuintje en twee mooie 
balkons", vertelt Marja. 
Maar gelukkig wel vlak bij de natuur", vult Willem 
aan. "Want we zijn fanatieke wandelaars, houden 
van klein wild en vogels.  
 
* Welk gevoel geeft onze Parochie (kerk) jullie? 
Warm, samenwerken, samendoen wars van hele formele zaken. En jullie 
parochie werkt met een open mind. Eigenlijk kozen we 30 jaar geleden al 
voor de abdij van Berne, door daar in de kerk te trouwen. Toen paste de 
Norbertijnse gedachten bij ons en nu nog steeds. 
   
* Willem wat wil je in het Kerkbestuur gaan betekenen (eerst als lid en 
volgend jaar overname functie ‘secretaris’ van Jan van Heijningen) 
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Samen dingen doen, geen woorden maar daden, zorgen dat we een 
mensen-kerk blijven toegankelijk voor iedereen. 
 
Marja is actief lid geworden van het dameskoor van de Heilige Antonius 
Abt. Het dameskoor is hier heel blij mee want de laatste jaren is het 
dameskoor alleen maar kleiner geworden. 
  
* Hebben jullie nog wensen voor jezelf/gemeenschap/algemeen? 
Gezond blijven, gelukkig- sportief oud worden en eindelijk onze dochter 
Muriël die al 2 jaar i.v.m. Corona vastzit in New-Zealand in de armen 
sluiten en knuffelen. 
  
Met dank voor jullie medewerking Willem en Marja en welkom in onze 
Parochiegemeenschap Heilige Antonius Abt Bokhoven! 
 
Elly Goesten 
 

VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur 
2021 
Zaterdag 25 december is er om 09.30 uur en om 11.00 uur Kerstviering  
Zondag   26 december tweede kerstdag geen viering 
2022 
Zondag  2 januari  w & c viering 
Zondag  9 januari  eucharistieviering 
Zondag  16 januari  oecumenische viering wc  
Zondag 23 januari  eucharistieviering    
Zondag 30 januari  eucharistieviering    
Zondag 6 februari  w & c viering 
Zondag 13 februari  eucharistieviering   
Zondag 20 februari  eucharistieviering  
Zondag 27 februari  eucharistieviering  
Woensdag 2 maart  eucharistieviering Aswoensdag   
Zondag 6 maart  w & c viering 
Zondag  13 maart eucharistieviering  
Zondag 20 maart eucharistieviering   
Zondag 27 maart eucharistieviering  



12 
 

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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