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     20-10-1908: geboren te Amsterdam 
     08-09-1930: 1e professie te Meerssen 
     07-03-1936: priesterwijding te Oirschot 
     20-03-1981: overleden te H. Landstichting; 

begraven te H. Landstichting 

 

JOOP (Joseph, Herman) BOKELOH. 

 
Joop was de laatste tijd niet goed. Kort geleden is hij nog bij de cardioloog geweest, die hem nieuwe 
medicijnen voorschreef voor zijn hart. Sinds enkele dagen had hij last van maag- en darm- 
stoornissen. Hij hield toen het bed en vanmorgen na zeven uur bracht Nol Dijker hem nog thee en 
beschuiten. Toen Joop rond tien uur niets meer van zich had laten horen, ging Nol Dijker weer naar 
Joop z'n kamer en vond hem dood op bed liggen. 

 
Joop Bokeloh werd geboren te Amsterdam op 20 oktober 1908. Zijn middelbare studies maakte hij te 
Schimmert van 1921 tot 1929. Na zijn noviciaat te Meerssen, waar hij op 8 september 1930 de eerste 
professie aflegde, verbleef hij tot 1936 als scholastiek te Oirschot. Op 7 maart 1936 werd hij daar 
door Mgr. Meulenberg priester gewijd. Nog datzelfde jaar ontving hij de benoeming als rector van 
het jeugdwerkkamp "De Baast"; hij woonde toen in Oirschot. Van 1939 tot 1946 verbleef hij in de 
communiteit van de H. Landstichting waar hij rondgangen gaf en de redactie verzorgde van het 
tijdschrift "Schepter en Kruis". Van 1946 tot '48 was hij overste en pastoor te Egmond aan Zee. In 
1948 volgde hij pater Werner L'Ortye op als direkteur van het retraitewerk in het bisdom Roermond. 
Van 1952 tot 1955 was hij overste te Berg en Dal, en vervolgens overste van Beresteyn tot 1961. In 
datzelfde jaar werd hij benoemd tot overste van de communiteit van de H. Landstichting, waar hij 
meewerkte in het bijbelapostolaat en verbonden was aan het tijdschrift "Schrift". 

 
Degenen die onze confrater van nabij gekend hebben, zullen aan hem de herinnering bewaren van 
een blijmoedige en optimistische man met een opvallend aanpassingsvermogen. Joop Bokeloh heeft 
een mooie staat van dienst achter de rug waarin hij een loyale bereidheid toonde in het aanvaarden 
van gevarieerde opdrachten. Hij is praktisch tot aan zijn plotseling sterven in dienst gebleven.  

 
Dankbaar voor hetgeen hij voor onze montfortaanse-gemeenschap en voor veel andere mensen 
betekend heeft, beveel ik Joop aan in uw gebed en nodig ik u uit de UITVAART bij te wonen die plaats 
vindt in DE CENAKELKERK VAN DE H. LANDSTICHTING waarna begrafenis op het kerkhof aldaar. 

OP DINSDAG 24 MAART a.s. OM 12 UUR. 

 



Ter gedachtenis aan 
 

JOSEPH HERMANN BOKELOH 
montfortaan 

 
geboren te Amsterdam, 20 oktober 1908 geprofest te Meerssen, 8 september 1930 priester 
gewijd te Oirschot, 7 maart 1936. Na een arbeidzaam leven, plotseling, maar niet 
onvoorbereid, overleden in het klooster der montfortanen op de Heilig Landstichting, 20 
maart 1981. 

Zijn stoffelijk overschot werd begraven op het kerkhof der Heilig Landstichting, 24 maart 
1981. 

 
Joop was de naam, waaronder de overledene bij familie en medebroeders bekend was. 

 
Als priester heeft hij op diverse plaatsen in Nederland gearbeid. 

 
De laatste posten welke hem in de loop der jaren werden toevertrouwd mogen vernoemd 
worden: als eerste overste werd hij voor de nieuwe stichting Beresteyn in Voorschoten 
benoemd, waar hij van 1955 tot 1961 van alles aanpakte om het kleinseminarie leefbaar te 
maken. 

 
Vanaf 1961 tot aan het einde van zijn leven was hij werkzaam op de Heilig Landstichting, 
waar hij aktief betrokken was bij de verschillende werken aan de montfortanen aldaar 
toevertrouwd. 

 
Hij stond open voor de ontwikkelingen van de tijd en had een goede zin voor humor, 
waarmee hij ook bepaalde problemen wist te relativeren. 

 
De laatste anderhalf jaar ging zijn gezondheid hard achteruit. Toch heeft hij tot letterlijk de 
laatste dag nog naar vermogen gedaan wat hij als taak op zich genomen had, dankbaar voor 
de diensten, die hem bewezen werden. 

 
Zonder zich hierover uit te spreken was het toch wel duidelijk dat Joop rekening ermee hield, 
dat de Heer hem zou roepen plotseling. De Mensenzoon vond hem dan ook niet 
onvoorbereid. 

 
Moge de glorie der Verrijzenis zijn deel zijn. 

 

Hij, familie en medebroeders zijn U dankbaar voor uw gebed en medeleven. 

 



 
 

Gedachteniswoord voor pater Joop Bokeloh bij zijn uitvaart in de Cenakelkerk van de H.Landstichting 
24 maart 1981. 

 
           Op 20 maart is in ons land dit jaar de lente begonnen. Toen om drie minuten over zes de zon 
opkwam konden vroege vogels al zien dat dit niet alleen een meteorologisch begin zou zijn, maar dat 
het voorjaar zich werkelijk aandiende. Na weken van regen en dichte wolkendekken liet de zon zich 
voor het eerst weer zien en voelen. Iedereen haalde opgelucht adem en vatte weer moed. Onze 
huisgenoot pater Joop Bokeloh in het bijzonder. Hij had goed geslapen, zo zei hij tegen degene die 
hem om zeven uur twee beschuiten en een kop thee bracht. Het zou de laatste dag zijn van een kuur, 
die een einde moest maken aan een hinderlijke kortademigheid. De medicamenten hadden effect. 
Joop kreeg weer lucht, en het wachten was alleen op het tot rust komen van maag en buik, die door 
de pillen danig van slag waren geraakt en hem nogal onpasselijk maakten. Ongetwijfeld heeft hij, 
door de dunne overgordijnen heen, gezien hoe de zon scheen en zich daarover verheugd. Zoals hij de 
laatste week gewend was, draaide hij zich nog eens om, na het ontbijt op bed, om nog een uur of wat 
te slapen. Rond half tien moet hij aanstalten gemaakt hebben om op te staan ten einde bij ons te zijn 
met de koffie van half elf. Hij is niet ver gekomen. Onder het aantrekken van de sokken is hij opnieuw 
ingeslapen, voorgoed. 
           Toen wij koffie gingen drinken waren de overgordijnen nog dicht en ze bleven dicht. Intussen 
was de postbode onderweg met het bericht, dat een lang verwachte nieuwe bril was aangekomen, 
waarmee hij beter zou kunnen zien. Zonder dat wij het wisten had Joop in ons midden zijn leven 
voleind. Een zeer gevuld mensenleven, dat 72 jaar heeft geduurd. 

 
           Dat leven omvatte zeer uiteenlopende activiteiten op diverse plaatsen. Drie jaar heeft hij 
vanuit Oirschot dienst gedaan in een werkkamp voor jonge werklozen. In Egmond aan Zee was hij 
twee jaar pastoor, tot hij er het veld moest ruimen voor een oud-provinciaal (M.Hupperts). Hij is vier 
jaar directeur geweest van het retraitewerk in het Bisdom Roermond en daarna drie jaar overste in 
Berg en Dal. Aan ons klein-seminarie in Voorschoten was hij zes jaar verbonden als overste, de 
periode waar hij het liefst over vertelde en waaraan hij duidelijk de gelukkigste herinneringen had. 
Twee maal is hij werkzaam geweest op de H.Landstichting. Eerst gedurende zeven jaar en daarna nog 
eens twintig jaar, waarin hij ononderbroken onze huisoverste was. In die diverse functies heeft hij 
zeer gevarieerde diensten verleend. Behalve basispastoraal: retraites, verdiepingsdagen, 
conferenties, het redigeren van niet minder dan drie tijdschriften en de administratie van een dezer 
drie, rondleidingen op de H.Landstichting, bijbelapostolaat, voorgaan in zusterkloosters als de Carmel 
en Casa Nova, vele artikelen, zowel over Mariologie als over bijbelse onderwerpen, bestuursfuncties 
buiten de congregatie, bijbelclubs en waarschijnlijk nog veel meer. 



           Van al deze werkgebieden zijn hier mensen samengekomen om hem met ons ter aarde te 
bestellen. Het zou goed zijn om te schetsen wat hij voor ieder van ons betekend heeft, maar dat kan 
praktisch niet. Daarom moeten wij volstaan met enkele opvallende trekken van zijn portret. 
           Vooreerst: hij was een werkzaam en ijverig mens, die met de onderbreking van een middags 
dutje flink in de weer was van 's morgens vroeg tot het avondeten. Als wij in de ochtendpauze koffie 
dronken, was Joop altijd ongeduldig en gehaast; als eerste ging hij terug naar zijn kamer, 
klaarblijkelijk bezig met iets dat hij af wilde maken. Hij voelde zich verplicht om hard en 
ononderbroken te werken. Tussendoor loste hij wel eens een puzzel of een kruiswoordraadsel op, 
maar dat wilde hij eigenlijk niet weten. Als je dan aan zijn deur klopte probeerde hij de puzzel snel 
weg te moffelen, doorgaans zonder succes. Toen hij vijf en zestig was geworden, hebben wij 
geprobeerd, hem duidelijk te maken, dat hij het recht had om niet meer te werken, en dat hij 
bijgevolg de puzzels niet stiekem hoefde op te lossen. Of het geholpen heeft weet ik niet. In ieder 
geval ontdekten wij na zijn overlijden, dat het kruiswoordraadsel in de radiogids van deze week - in 
tegenstelling tot de vorige - reeds was ingevuld, een teken dat hij zich weer aanzienlijk beter had 
gevoeld. Hij maakte zich donderdag dan ook gereed om de adressering te gaan verzorgen van de 
ingebonden jaargangen van "Schrift", het blad waarvan hij ook de administratie voerde. 
           Als hij thuis was bestond zijn werk de laatste jaren, naast de vervulling van die administratieve 
taken, vooral uit lezen en schrijven, de basisactiviteiten van lange afstands communicatie. Joop las 
veel en bij voorkeur degelijke standaardwerken. Zodoende was hij altijd zeer goed op de hoogte. En 
bovendien: hij bleef bij de tijd op een wijze, waar anderen zich wel eens smalend over uitlieten. Deze 
mensen onderschatten ten onrechte de grote en echte behoefte van Joop om informatie in zich op te 
nemen en te begrijpen wat er aan de hand was, ook in de theologie. Zij hielden hem ten onrechte 
voor een modieuze meeloper. 
           Maar was de werkdag voorbij, dan begon Joop zijn avond. Hij las de kranten en kon eindeloos 
kijken naar de T.V., vooral als daar nieuwere films vertoond werden. Ook hier toonde hij een 
onlesbare dorst naar informatie. En dikwijls zei hij 's avonds tussen half twaalf en twaalf uur: "Laten 
wij maar naar bed gaan", om - als hij iedereen naar bed had gekregen - op zijn eentje nog eens aan 
een T.V.-programma te beginnen, zittend in zijn stoel recht tegenover het toestel, zijn beste oog half 
dicht geknepen om er beter mee te kunnen zien. 

 
           Zijn behoefte om bij de tijd te zijn bracht ook met zich mee, dat hij bij voorkeur werkte met 
jongere mensen. Wie hem hoorde spreken over zijn tijd in het seminarie van Beresteyn kon er niet 
aan twijfelen, dat deze periode een hoogtepunt is geweest in zijn leven, en dat dit te maken had met 
het feit, dat hij er werkte voor jongelui en met huisgenoten, die zelf nog erg jong waren en door hun 
contacten buitenshuis een stuk van die jonge mensenwereld binnen haalden. 
           Maar die voorkeur voor wat jong en nieuw is was geen norm voor wat hij aan werk aannam. 
Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor de Zusters van Casa Nova; voor de bejaardenvereniging 
van de parochie heeft hij tal van activiteiten verricht om daar een goede gang van zaken te 
bevorderen. En hoewel hij uit zichzelf weinig neiging voelde tot het verrichten van 
lichaamsoefeningen is hij geruime tijd een trouw bezoeker geweest van de bejaardengymnastiek, 
waar hij dikwijls de enige man was van het voor de rest vrouwelijk gezelschap. 
           Had Joop een beweeglijke geest, deze stak niet direct in een beweeglijk lichaam. Hij verliet 
slechts zeer ongaarne ons klooster. Dat was voor hem geen reden om niet allerlei werk buitenshuis 
aan te nemen. Maar als het zover was, dat het uur van vertrek was aangebroken, zag hij altijd op 
tegen de uithuizigheid en de reis, en hij vertrok veelal onder enig gezucht en gemor, om na gedane 
zaken weer opgelucht naar huis terug te keren. Mede daarom hebben wij Joop na zijn overlijden bij 
ons in huis gelaten tot hij is overgebracht naar deze kerk. 
           Dat Joop zo honkvast was bracht met zich mee, dat hij heel veel thuis was en beschikbaar voor 
huisgenoten en gasten. Hij vormde een soort natuurlijk middelpunt in ons huis. Zijn zware gestalte, 
zijn stem die recht uit zijn binnenste leek te komen, de manier waarop hij mensen ontving, straalden 
een hartelijkheid uit, waar bijna iedereen gevoelig voor was. Voor de kinderen van huisvrienden was 



hij dan ook "Opa van de Landstichting", en zij zelf schroomden niet, hem "pappa van de 
Landstichting" te noemen. Bijna iedereen vond gek wat wij gewoon vonden, nl. dat hij als maar 
overste bleef, twintig jaar lang. Volgens de regels van het kerkelijk recht is dat beslist vreemd 
geweest. Maar wij vonden het de natuurlijkste zaak van de wereld, en hij accepteerde dat, zij het de 
laatste jaren soms wat mopperend. Hij bond ons aan elkaar door zijn rustige aanwezigheid en 
permanente beschikbaarheid. 

 
           De rust die van Joop uitging was natuurlijk ook wel eens lastig als er dingen met spoed 
moesten gebeuren. Want de wet van de traagheid gold voor hem in meer dan gewone mate. Als 
iemand snel iets geregeld wilde hebben kon hij rekenen op het gevleugelde woord, dat wij ons nog 
lang zullen herinneren. "Laten wij eerst maar eens kijken. Dan kunnen wij altijd nog zien." 
           Zo was er altijd wel iets dat al gedaan had moeten zijn. Na elke dag kwam nog een dag van 
morgen, waarop de dingen ook nog wel konden. Tot die eerste lentedag, waarop voor Joop geen 
tweede meer zou volgen. 

 
           Wij zullen hem zeer missen in de dagen die nog voor ons liggen. Daarom rouwen wij. Maar 
treuren kunnen wij niet. Daarvoor zijn wij te dankbaar, dat hem een lang ziekbed, een pijnlijk 
heengaan en een gebrekkige oude dag bespaard zijn gebleven. Hij mocht in het harnas sterven. En 
dat was voor hem - zo denken wij - een genade. 
           Bovendien treuren wij niet omdat onze God een God van levenden en niet van doden is; de 
God van Abraham, Isaac en Jakob en van al die andere mensen, waarvan God zelf alleen alle namen 
kent; degene die zijn geest zal doen waaien over het dal van de dood; die de graven opent en de 
doden opwekt. 
           Wij treuren niet, omdat wij geloven, dat ieder die op enigerlei wijze Gods Zoon heeft gezien en 
in hem gelooft, eeuwig leven bezit en op de laatste dag opstaat uit de dood. 

 
           Op de eerste lentedag heeft Joop de overgordijnen niet meer opengeschoven, zoals hij dat 
anders met een krachtige ruk placht te doen. Maar een ander gordijn is voor hem geopend, een 
voorhangsel waar wij niet achter kunnen kijken. Hij ziet en voelt een licht, dat de voorjaarszon in 
kracht en warmte ver overtreft, het licht dat God over hem doet opgaan. Hij heeft geen bril meer 
nodig. Hij kan kijken zonder het oog te scherpen en ziet wat geen mensenoog heeft gezien. 
           Hij behoeft niet meer zelf op te staan. Wij nemen hem op en brengen hem naar zijn laatste 
rustplaats. Ongeschoeid wordt hij daarheen gebracht. Wij bestellen hem ter aarde in heilige grond, 
op de H.Landstichting, die hij mee gemaakt heeft tot wat ze nu is en die op haar beurt Joop gemaakt 
heeft tot degene die hij was. 
           Hij behoeft niet zelf op te staan. God zal hem opwekken op de laatste dag, met allen die als hij 
in Jezus geloofd hebben. 

Bas van Iersel, s.m.m. 
Pro Nostris 1981, p.68 vv. 

  



Père Josef Herman Bokeloh 

 
Le matin du 20 mars, le Père Joseph Herman Bokeloh est décédé subitement dans sa chambre, à 
Nimègue. Depuis quelque temps le confrère n'était pas en bonne santé. Il avait récemment consulté 
le cardiologue qui lui avait prescrit plusieurs médicaments. Depuis quelques jours, il souffrait de 
l'estomac et des intestins et il était alité. Ce matin du 20 mars, le P. Nol Dijker lui apporta une tasse 
de thé et quelques biscuits. Vers 10 h, il retourna le voir et le trouva mort sur non lit. 

 
Le Père Bokeloh était né à Amsterdam le 20 octobre 1908. Il fit ses études secondaires à Schimmert 
de 1921 à 1929, son noviciat à Meerssen où il émit ses premiers voeux le 8 septembre 1930, et son 
scolasticat à Oirschot de 1930 à 1936. C'est là qu'il fut ordonné prêtre le 7 mars 1936 par Son Exc. 
Mgr Meulenberg, s.m.m., Vicaire apostolique de Reykjavik. 

 
Cette même année, le P. Bokeloh fut nommé aumônier dans un camp de travail pour la jeunesse 
("De Baast") tout en étant rattaché à la communauté d'Oirschot. De 1939 à 1946, il réside à la 
communauté de la Terre Sainte de Nimègue où il guide les groupes de pèlerins. Il est en même temps 
rédacteur du périodique «Schepter en Kruis». En 1946, il est nommé supérieur à Egmond aan Zee. En 
1948. il succède au Père Werner L'Ortye comme directeur de l'oeuvre des retraites dans le diocèse 
de Roermond. En 1952, il devient supérieur de la maison de Berg en Dal. Après son triennat, il est 
nommé supérieur de l'école apostolique de Beresteyn où il reste jusqu'en 1961. C'est alors qu'il 
devient supérieur à Nimègue et il restera dans cette charge pendant 20 ans. Il collabore en même 
temps à la rédaction de la revue «Schrift» et à l'apostolat de la Bible. 

 
Ceux qui ont connu le Père Joop Bokeloh garderont le souvenir d'un homme joyeux et optimiste, 
d'une grande capacité d'adaptation aux gens et aux situations. En acceptant les diverses fonctions 
qu'on lui proposait, il a fait preuve d'une grande bonne volonté, de loyauté et de fidélité. 
Pratiquement, il est resté en charge jusqu'à sa mort subite. Nous lui sommes reconnaissants pour 
tout ce qu'il a fait en faveur de la communauté montfortaine et au dehors. 

 

 
La messe de funérailles du Père J.H. Bokeloh a été célébrée dans l'église du Cénacle, le mardi 24 
mars, en présence de nombreux confrères. Il a été enterré dans le cimetière de la Terre Sainte de 
Nimègue.. 

 
Echo 1981, p. 243 



 
 
 

BOKELOH+++ Jozef H. Pater 

  
Geboren:      20-10-1908 te Amsterdam in Nederland 
Ingetreden: 1929 te Meerssen in Nederland 
Eerste geloften: 08-09-1930 te Meerssen in Nederland 
Eeuw. geloften: 08-09-1935 te Oirschot in Nederland 
Priesterwijding: 07-03-1936 te Oirschot in Nederland 
Gewijd door: Mgr. M. Meulenberg, bisschop van Reykjavik 

 
                     ***HUMANIORA/VAKSCHOOL*** 

 
Montfortaans 1921-1929 te Schimmert in Nederland 

 
                       ***HOGERE STUDIES*** 

 
Filosofie 1930-1932 Oirschot Nederland 
Theologie 1932-1936 Oirschot Nederland 

 
                    ***IN DIENST VAN DE CONGREGATIE*** 

 
1936-1939 Oirschot Nederland Rector "De Baast" 
1939-1946 H.Landstichting Nederland Gids+redact.'t H.Land 
1946-1948 Egmond aan Zee Nederland Overste en pastoor 
1948-1952 Roermond Nederland Directeur retraitewerk 
1952-1955 Berg en Dal Nederland Overste 
1955-1961 Voorschoten Ber. Nederland Overste 
1961-1981 H.Landstichting Nederland Overste 

 
  
Overleden op 20-03-1981   te H. Landstichting in Nederland 
Begraven                  te H. Landstichting in Nederland 


