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A a n m e l d e n

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten 
via info@andersindekerk.nl. 
De entree bedraagt 10 euro en is inclusief 
consumpties.

De lezingen beginnen steeds om 20.00 
uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en 
ontvangen wij u graag met een kopje koffie 
of thee. Na afloop van de lezing volgt een 
discussie en hierna kunt u onder het genot 
van een glaasje wijn of fris nog informeel 
met de spreker en andere aanwezigen in 
gesprek gaan. Rond 22.00 uur sluiten wij de 
avond af. 

www.andersindekerk.nl
info@andersindekerk.nl

A d r e s  e n  c o n t a c t
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Ander s  i n  d e  k e rk

B o k h o v e n

650  jaar  Anton iu s
Abt  Paroch i e ;
Verleden, Heden en

Toekomst



Onder het motto “Anders in de kerk” organiseert 
de stichting Semper Vigilans vanuit haar 
doelstelling het denken over vraagstukken van 
zingeving en ethiek, over geloof en kerk te 
bevorderen, vier bijzondere bijeenkomsten in 
het mooie, historische kerkje van Bokhoven. 
De bijeenkomsten worden opgeluisterd met 
een muzikaal intermezzo. Wij nodigen u van 
harte uit om de vier bijeenkomsten bij te 
wonen. Het thema is dit jaar:

650 jaar Antonius Abt Parochie:
Verleden, Heden en Toekomst.
Vanwege dit uitzonderlijk jubileum verdiepen 
we ons dit jaar in de rijke historie van kerk en 
parochie van Bokhoven. We willen ons daarbij 
niet beperken tot de religieuze aspecten, 
maar zullen evenzeer stilstaan bij de cultuur-
historische en sociografische ontwikkelingen.
Bokhoven, hoe klein ook, kent een roemrijke 
geschiedenis. Het heeft altijd gelovige 
mensen van buiten aangetrokken, niet in het 
minst als “vrijplaats” voor geloofsuitoefening 
in de roerige tijden van de Tachtigjarige 
Oorlog. Hierdoor heeft zich ook een open blik 
ontwikkeld voor ontwikkelingen buiten deorde 
komen, overlappen elkaar gedeeltelijk. 

Jaarprogramma 2019

VRIJDAG 17 MEI 2019

‘Groei en veerkracht’
Door Dr. Kees van den Oord, 
historicus en onderzoeker; oud docent 
geschiedenis en teamleider VWO aan 
het Rodenborch-college in Rosmalen. 
Actief in de lokale en regionale 
geschiedenis van Noord-Brabant.

Spreker neemt u mee naar de late middeleeuwen, 
naar het ontstaan van de parochie en de heerlijkheid 
Bokhoven aan de Maas. Ridders en abten stimuleerden 
en beschermden de parochiekerk aan de Maas. In 
tijden van opstand, plunderingen en oorlogsgeweld 
bleven kerk en kasteel lang overeind. Bokhoven was 
enkele decennia tijdens 80-jarige oorlog een veilig en 
belangrijk toevluchtsoord voor de abdij van Berne, 
Bossche kloosterorden en tientallen gelovigen uit de 
directe omgeving, een enclave in opstandig gebied. 
Hier kon zonder enig gevaar gedoopt, getrouwd en 
begraven worden.

VRIJDAG 5 JULI 2019

‘Kerk, een schrijn van het verleden’
Door Dr. Wies van Leeuwen, 
Architectuurhistoricus en oud 
beleidsambtenaar provincie Noord-
Brabant, met bijzondere belangstelling 
voor de architectuurtheorie van de 
19e eeuw, de kerkelijke bouwkunst 
en de restauratieopvattingen in de 
monumentenzorg.

De eerbiedwaardige muren vertellen over de 
middeleeuwen en de zeventiende eeuw, maar 
evenzeer over het meer recente verleden. Hoe 
functioneerde het gebouw in de middeleeuwen en ook 
in de recentere tijd. Hoe heeft het de oorlogsschade 
overleefd. Aan de hand van de kunstschatten in de 
kerk kan een beeld geschetst worden van de waarde 
en betekenis van een bijzonder kerkgebouw. Maar de 
vraag is ook: hoe kan het Bokhovens kerkje ook in de 
nabije toekomst een baken blijven voor gelovigen en 
kunstliefhebbers.

Xaveer van der Spank 
o.praem; Voorzitter Anders 
in de kerk

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2019

‘Zonder parochie, geen 
Bokhoven…’
Door Dr. Frans van Gaal, 
ondernemer in geschiedenis 
door boeken en artikelen te 
schrijven, verhalen te vertellen, 
te onderzoeken, te adviseren, te 
trainen en te presenteren.

Spreker neemt u mee naar de twee laatste 
eeuwen uit de geschiedenis van parochie, 
kerk en dorpsgemeenschap. Nu alvast zijn 
conclusie. De parochie maakte de dienst uit, 
wist mensen te binden en uit de nood te helpen. 
Ze was in geestelijk, religieus en materieel 
opzicht veel belangrijker dan de gemeente. De 
parochie wist de mensen ook meer te binden. 
De gemeente keek slechts toe en had haar 
zelfstandigheid veel eerder willen opgeven dan 
feitelijk gebeurde.

VRIJDAG 4 OKTOBER 2019

‘Waar blijft de Kerk van 
Bokhoven?’
Inleider: Prof. Dr. Erik Borgman, 
leken-dominicaan en hoogleraar 
Theologie van de Religie, in het 
bijzonder van het christendom, 
aan de universiteit van Tilburg

De parochie van Bokhoven heeft veel 
overstromingen en stromingen, vorst, regen 
en wind overleefd. Een rijk verleden van lief 
en leed. Waar zal ze blijven in deze tijd van 
geloofsveranderingen? Spreker kijkt met 
u vanuit het verleden terug om ‘verliefd’ te 
blijven of te worden op de liefde die God 
ons toedraagt. Wat is onze inzet om ziel en 
zaligheid niet te verliezen. Zijn we bed, bad en 
brood voor elkaar om een hemel te zijn? Hoe 
houden we de traditie van creatief geloven en 
kerkzijn in stand? Hoe vinden we of hebben 
we instrumenten om de “reformatie” in onze 
tijd te overleven? Boeiende vragen in een 
boeiende tijd waarin we nu leven.

Act i v i t e i t en  en  Data


