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VOORWOORD 
 
Als dit stukje u bereikt, bent u waarschijnlijk al volop bezig om de 
vakantiespullen te verzamelen. Vakantie!  
Wat heb je nu echt nodig voor een geslaagde vakantie? Goed weer, zou 
heel fijn zijn. Een mooie standplaats voor tent of caravan, of een 
heerlijk all-in hotel. Of ergens in niemandsland, een plek voor iedereen 
verlaten. Nou, niet helemaal, want een klein pittoresk dorpje op 
loopafstand is toch wel fijn. Goed gezelschap is ook belangrijk. Iemand 
met wie je de dagen ontspannen en lachend door kunt brengen, of 
iemand met wie je het strand afstruint voor die ene mooie schelp. En 
dan samen de zonsondergang beleven. Of jij alleen met een rugzak, die 
het Pieterpad gaat lopen of een stuk de weg gaat naar Santiago de 
Compostella, slaapt en eet daar waar het kan. Bij vreemde mensen, in 
kloosters of onder de sterrenhemel. Musea bezoeken, kerken bekijken, 
oudheden ontdekken, je onderdompelen in de geschiedenis.  
Het zijn allemaal persoonlijke en mooie wensen voor een welverdiende 
vakantie. Maar heb je alleen maar dit nodig of is er misschien nog iets 
wat je mee kunt nemen?  
Je kunt een stukje van jezelf meenemen en weggeven aan mensen die je 
tegenkomt. Niet letterlijk, maar je gedachten, je gevoelens delen met 
anderen. Je leven wordt meer waard als je het deelt met anderen. Het 
wordt verrijkt met verhalen van je medemens, met opzienbarende 
gebeurtenissen en je komt thuis met een koffer of rugzak die vol zit met 
nieuwe ontmoetingen.  

Maar je hoeft niet per sé weg te gaan 
om toch vakantie te hebben. Je laptop 
aan de kant, de leaseauto in de garage, 
je mobiele werktelefoon uit en de 
wekker op stil. Genieten kun je ook 
thuis. Samen ontbijten, met vrienden uit 
eten, een wandeling door de bossen met 
de hond, een wijntje op je eigen balkon 
of in je eigen tuin. 
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De tijd lijkt langzamer te gaan als je je ontspant, je komt tot zaken die al 
een jaar liggen te wachten, dat ene boek eens een keer uitlezen, die 
muur eens een keer schilderen. Gewoon de tijd nemen om iets anders te 
doen.  
Elke keer als ik terug ben van vakantie, neem ik mezelf voor om elke 
morgen lekker scrambled eggs te maken met toast en bacon. Dat 
heerlijke Engelse ontbijt waar ik zo dol op ben, maar het komt er 
gewoon niet van. Ik heb alle ingrediënten in huis, het kost geen moeite 
en toch..Vaak is het ook zo met andere dingen, het kost je geen tijd en 
toch, als je eenmaal weer thuis bent gaat de wekker weer op 7 uur, 
begin je weer haastig aan het ontbijt, voor de files de deur uit en in de 
file weer naar huis. En die vakantie? Welke vakantie? Je bent het na een 
week alweer bijna vergeten. En na een kleine maand denk je: ik ben 
eigenlijk weer aan vakantie toe!  
 
Fijne en gezellige vakantie gewenst, goede reis en neem jezelf mee.  
 
Henriëtte van Aart 
Vice voorzitter Kerkbestuur 
 
 
Liefde en vergeving     
Woont Jezus’ liefde in ons 
Zijn vergevingsgezindheid 
Van volk tot volk 
Van gewest tot gewest 
Van stad tot stad 
En vooral van mens tot mens 
In het gewone dagelijks leven 
Dan is de vrede verzekerd 
Die liefde prediken wij vandaag. 
                         Titus Brandsma 
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LIEF en LEED  
 

Op 19 juni 2022 was het 60 jaar geleden dat onze parochianen 
uit Bokhoven Jo en Riet Goesten-
Verhoeven in het Huwelijk zijn 
getreden.  
Ter ere van dit heuglijke feit zijn 
ze op 17 juni verrast met een 
bezoek van burgemeester Jack 
Mikkers van ’s-Hertogenbosch. 
Burgemeester Mikkers kwam met  
de bijzondere mededeling dat Jo en Riet het eerste diamanten paar 
van Bokhoven zijn.  
 

 
Het was een feestelijk 
weekend waarin mooie 
herinneringen zijn herhaald 
en gemaakt.  
Jo en Riet van harte 
gefeliciteerd! 
 
 

 
 
Door het Woord van de Heer is de hemel gemaakt 
Door de ADEM van zijn mond het leger der sterren 
Want Hij Sprak en het was er 
Hij gebood en DAAR STOND HET. 
Psalm 33 vers 6 en 9 
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God.  
De grootste gebeurtenissen in je leven gaan buiten het denken om. 
Wie zou niet alles willen weten over God en over eeuwig leven, als het 
denken hem daartoe in staat zou stellen?  
Maar daar waar hij begint, houdt ons denken op.  
We weten dat het denken ontoereikend is en dat alleen al duidt erop 
dat hij een kracht is van een andere, hogere orde. De weg naar hem is 
geen bedachte weg, het is niet de weg naar de imponerende regenboog 
met zijn theatrale kleuren. Het goddelijke is onafgebroken diep in 
jezelf. En als je begint te begrijpen dat er veel meer is dan het denken 
en het weten, dan ben je al aardig op weg.  
God is geen denken, geen weten, geen spreken en geen schrijven. Als 
hij iets is, is hij stilte. In de stilte van je diepste binnenste kun je hem 
horen. Op de top van je blijheid en in je grootste verdriet.  
 
Ik weet dat wat ik probeer te zeggen, onzegbaar is, en ik hoor dat wat 
ik zeg veel minder is dan wat ik voel.  
Terwijl ik dit schrijf zit ik aan het ontbijt op mijn hotelkamer. Op 
tafel ligt nog een laatste broodje in een mandje, de kruimels op heet 
bord en wat er overbleef van het gekookte eitje; daarnaast 
onaangeroerd de hagelslag en de sinaasappel.  
Zo begint mijn dag vandaag aan deze tafel met dit brood. Er zijn geen 
regenbogen en fantastische zonnen, maar altijd voel ik iets van God, 
zelfs in de onaangeroerde hagelslag.  
 
Ik denk aan hem. 
Maar hoe kun je aan iets denken waarvan je niet weet wat het is? 
Ik laat het maar bij wat ik voel.  
Iedere waarachtige liefde heeft zijn geheim.    
 
 
Toon Hermans.  
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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, Arianne van Gulik (3 juli) 
 2e zondag      Fred Leenaers, overleden leden fam. Masraff 
   Overleden ouders van Heijningen en hun dochter Marjan 
3e zondag       An Weijts, Mariëtte Swinkels, 
 Overleden ouders Jo en Mien Vugts-Brekelmans (18 sept) 
4e zondag Jan Zetz (28 aug en 25 sept)  Rik Vugts (25 sept)  
                      Joke Godschalk-Endstra (28 aug en 25 sept) 
                      Marco Jehoel (28 aug en 25 sept) 
                      Mien de Greef (28 aug en 25 sept)  
   Voor een bijzondere intentie 
 5e zondag      Jan Zetz, Joke Godschalk-Endstra , Marco Jehoel, 
                      Mien de Greef 
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VIERINGEN  JULI – AUGUSTUS – SEPTEMBER  2022 
JULI 
03 juli  Viering met orgelbegeleiding 
10 juli  Viering met orgelbegeleiding 
17 juli  Viering met orgelbegeleiding 
24 juli  Viering met orgelbegeleiding 
31 juli  Viering met orgelbegeleiding 
 
AUGUSTUS 
07 aug  Viering met orgelbegeleiding 
14 aug  Viering met orgelbegeleiding 
21 aug  Viering zonder orgelbegeleiding 
28 aug  Viering met dameskoor en orgelbegeleiding 
 

 
 

BEDEVAARTVIERINGEN in de maand SEPTEMBER 2022 
“SAMEN WEER OP WEG” 

 
04 sept  Viering  “Gaan(de) Weg”  met dameskoor Bokhoven 
11 sept   Viering  “Heel (de) Weg”  met  

Koor A.M.D.G. uit Culemborg 
18 sept   Viering  “Vredesweg”  met  

Gemengd Koor Maren Kessel 
25 sept  Viering  “Godswegen” met mannenkoor uit Haarsteeg 

en dameskoor uit Bokhoven en het Gilde O.L.V. Schuts 
– Elshout 

 
Vanaf 1 oktober tm 31 maart op zondag na vieringen is er 

gezamenlijk koffiedrinken in de kerk. 
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AFSCHEID KERKBESTUUR 

 
Op 1 mei 2010 alweer 12 jaar geleden ben ik, zoals dat is 
voorgeschreven, door de bisschop benoemd in het kerkbestuur van de 
parochie Bokhoven waarvan ik na ommekomst deze periode per 1 mei jl. 
afscheid heb genomen vanwege het volmaken van de termijn. Ik ben 
destijds gevraagd door de toenmalig en thans emeritus pastoor van 
Bokhoven, Xaveer van der Spank, die ik kende uit mijn Rotaryclub. Ik 
was inmiddels woonachtig in de Haverleij, bijna Bokhoven. Het 
kerkbestuur was voor mij een geheel nieuwe ervaring met een eigen 
cultuur en uitdagingen. De portefeuille kunst en cultuur werd mij 
opgedragen, een terrein waarmee ik affiniteit heb. Ik heb mij met 
enthousiasme aan deze klus gewijd. Er was veel achterstallig 
onderhoud. Een deel van het kunstbezit is ondergebracht bij het 
Noord Brabants museum, zodat de mooie kunstvoorwerpen uit onze 
parochie voor eenieder in deze stad zichtbaar zijn.  
Met het gemeente-archief is eveneens een bruikleenovereenkomst 
gesloten. Een van de archiefstukken, het contract tussen de graaf en 
gravin van Immerzeel en Artus Quellinus berust in dit archief. Het is 
een document uit 1648 waarin een tekst en een ontwerptekening van 
het grafmonument is opgenomen. Dit contract is in 2020 door de 
parochie uitgeleend voor een expositie in het Bisschoppelijk museum 
van Paderborn voor een Rubens tentoonstelling. Quellinus was een 
tijdgenoot van Rubens. Daarnaast is het kunst bezit van de parochie 
gerubriceerd en het archief geinventariseerd.  
 
De zwaarste klus, maar ook het hoogtepunt in mijn bestuursperiode 
was het organiseren van het 650 jarig bestaan van de parochie in 
maart 2019, net voordat de Coronapandemie uitbrak. Het idee 
ontstond een jubileumboek uit te brengen. Xaveer van der Spank en 
ikzelf hebben vele sponsors benaderd om uitgave van dit boek mogelijk 
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te maken. Vervolgens zijn auteurs benaderd en moesten afspraken 
worden gemaakt met de drukkerij.  
Dit boek met de passende titel: “pastoors, kasteelheren en 
maasboeren”, is tijdens een symposium in aanwezigheid van de 
toenmalige commissaris van de Koning, de heer Van de Donk 
gepresenteerd. Een mooie en blijvende herinnering aan deze nog immer 
levendige parochie.  
 
Tenslotte mag niet onvermeld blijven de oprichting door het 
kerkbestuur van de stichting Semper Vigilans, thans ook wel De 
Bokhovenlezingen genoemd met als doel het monumentale kerkgebouw 
niet alleen te gebruiken voor het opdragen van heilige missen, maar ook 
voor lezingen over zingeving en maatschappij. Hierdoor wordt een 
doelgroep bereikt die een mooie aanvulling vormt op de parochianen die 
bij de parochie betrokken zijn en van de kerk gebruik maken. Als 
voorzitter van deze stichting blijf ik ook in een andere rol bij deze 
mooie parochiegemeenschap betrokken.  
 
Ik wens het zittende kerkbestuur veel succes bij 
voortzetting van het belangrijke werk voor de 
parochie. 
 
Jan van Heijningen  
 
 
 
Hem in ons laten leven 
Wat we op het ogenblik moeten doen 
Is niet zozeer over Christus spreken 
Als wel Hem in ons laten leven 
Dan zullen de mensen Hem misschien vinden 
Als ze ervaren hoe Hij leeft in ons. 
Thomas Merton 
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WAAGHALZERIJ 
  
Na elk vliegtuigongeluk hoort men zeggen dat vliegen gevaarlijk is. Als 
er pas een vliegtuigongeluk is gebeurd, worden er meestal een groot 
aantal geboekte vluchten afgezegd. 
Dat is begrijpelijk, maar niet logisch. Moet je dan plotseling het 
vliegen als waaghalzerij bestempelen? Het vliegverkeer is in 
werkelijkheid niet gevaarlijker dan het autoverkeer. 
Weet U wat waaghalzerij is? Als je zonder God aan boord van een 
vliegtuig stapt. 
Maar de ergste vorm van waaghalzerij is als je zonder God op deze 
aarde leeft. 
Beste lezer, elk mens, ook U, is op reis naar de eeuwigheid. Als we op 
reis gaan, maken wij ons klaar om te vertrekken. Bent U klaar om te 
vertrekken naar de eeuwigheid? 
Hier op aarde moeten we beslissen waar we de eeuwigheid zullen 
doorbrengen. Met God of zonder God.  
God wil U graag in de hemel hebben. Hij zond Zijn Zoon, Jezus 
Christus, naar deze aarde, opdat Hij voor de zonden zou sterven om 
ieder die in Hem gelooft, te redden. 
Het leven is kort en er bestaat maar één stap tussen ons en de dood. 
Geloof in Jezus Christus en U zult behouden worden! 
 
 
 

Stichting Anders in de KERK / Semper Vigilans 
Jaarthema 2022: De samenleving op een tweesprong. 
Bijeenkomsten: 
Vrijdag 16 september: mevrouw Lemkes-Straver 
Vrijdag 7 oktober; de heer mgr. G. de Korte 
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VIERINGEN KERK ENGELEN aanvang 10.00 uur 
  
  
3 juli   WC viering  
10  juli   Eucharistieviering   
17 juli    Eucharistieviering,  Vormsel  
24 juli   WC viering  
31 juli   Oecumenische viering  
7 aug   WC viering w 
14 aug   Eucharistieviering  
21 aug   WC viering  
28 aug   WC viering  
4 sep   WC viering  
11 sep   WC viering  
18 sep   WC viering  
25 Sep   WC viering 
 
 
            
 
 
 

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 blad wenst u een mooie Zomer en ziet u 
graag terug in de vieringen iedere zondag om 11.15 uur. 

 
 
 
 
 
ANBI NAAM van onze PAROCHIE: PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT 
RSIN: 2590487 
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 


