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Kerkdiensten Cuijk 
 
30-04-2017  : Herbergdienst met koffie 
Collecte  : Tear 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
07-05-2017  : Ds. J. Ruijs, Groesbeek 
Collecte  : De Verwondering Nijmegen 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 
14-05-2017   : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 
Collecte  : EO Metterdaad 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
21-05-2017  : Ds. D.J. Deunk, Heumen 

Collecte  : Interkerkelijk Platform Wijchen e.o. 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
25-05-2017  : Ds. R. Fechner, Gennep en  

  ds. A. Baars, Ravenstein 
Bijzonderheid : Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst 
Locatie  : Markt, Gennep 
Collecte  : Nog in te vullen 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 

28-05-2017  : Mw. T. Nielen-Rosier, Elst 
Collecte  : Solidaridad 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

   
04-06-2017  : Ds. K. van der Hilst, Tilburg 
Bijzonderheid : 1e Pinksterdag 
Locatie  : Bagijnenstraat, Grave 

Collecte  : Kerk in Aktie Pinksterzending 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
11-06-2017  : Ds. D. Stolk, Cuijk 
Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 
Collecte  : Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
18-06-2017  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Roosevelthuis 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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25-06-2017  : Ds. A.C. van Brussel 
Bijzonderheid : Slotzondag m.m.v. Cantate Deo 
Locatie  : Smitsweg, Reek 
Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
02-07-2017  : Ds. D. Stolk 
Collecte  : Liliane Fonds 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
 

Eerste en laatste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst 
in de Herberg 
 

Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 
Voor degene die samen willen rijden naar de dienst in Grave: 
Verzamelen op de Markt om 09.30 uur.
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Kerkdiensten Grave 
 
30-04-2017  : Ds. G. Boer, Rhenen 
Collecte  : Tear 
 
07-05-2017  : Ds. J. Ruijs, Groesbeek 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Collecte  : De Verwondering Nijmegen 
 

14-05-2017   : Ds. A.C. van Brussel, Grave 
Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 
Collecte  : EO Metterdaad 

 
21-05-2017  : Ds. W.P. v.d. Aa, Waalwijk 
Collecte  : Interkerkelijk Platform Wijchen e.o. 

 
25-05-2017  : Ds. R. Fechner, Gennep en  
       ds. A. Baars, Ravenstein 
Bijzonderheid : Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst 

Locatie  : Markt, Gennep 
Collecte  : Nog in te vullen 
   
28-05-2017  : Ds. M. v.d. Velden, Ede 
Collecte  : Solidaridad 
 

04-06-2017  : Ds. K. van der Hilst, Tilburg 
Bijzonderheid : 1e Pinksterdag 
Collecte  : Kerk in Aktie Pinksterzending 

 
11-06-2017  : Ds. F. Hirs, Venlo 
Collecte  : Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen 
 

18-062017  : Ds. P. Simons, Kleve 
Bijzonderheid : Taizédienst 
Collecte  : Roosevelthuis 
 
25-06-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 
Bijzonderheid : Slotzondag m.m.v. Cantate Deo 

Locatie  : Smitsweg, Reek 
Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 
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02-07-2017  : Ds. D. Stolk 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Collecte  : Lilianefonds 
 
 
Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 
 
Indien U gebruik wilt maken van vervoer, kunt U op de avond voor de 
dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 0486-

420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact opne-
men met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 
 

Voor degene die samen willen rijden naar de dienst in Cuijk: 
Verzamelen op parkeerterrein Lunette om 09.30 uur.
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Voorwoord 
 
Pinksteren, feest van opnieuw geboren worden 
 
Pinksteren is een moeilijk te begrijpen gebeurtenis. Dat blijkt wel uit 
het gesprek dat Jezus heeft met Nikodemus. Pinksteren, dat is opnieuw 
geboren worden uit water en uit Geest en niet opnieuw geboren worden 
uit water en een mens. Het is een geboren worden van boven af en van 
voren af aan. Jezus verbaast zich over het onbegrip van deze leermees-

ter van Israël. Altijd en overal is het begin: water en Geest. De Schrift 
opent ermee. Wateren, en de Geest van God die daarboven zweeft. En 
verderop, bij Noach, vliegt de Geest van God als een duif boven de wa-

teren. En bij Ezechiël: 'Ik zal rein water op u sprengen (…) en zal een 
nieuwe geest in uw binnenste geven'. Hoe kan Nikodemus dat over het 
hoofd zien? 

 
Water heeft twee gezichten. Het eerste is beschreven in Genesis 1. 
Daar is water een peilloze donkere massa. Water is koud en zwaar. Het 
stroomt omlaag. Water is vloeibare mogelijkheid, maar dan zonder be-

ginpunt. Je verdrinkt in die eindeloze mogelijkheid. Is het ook niet zo 
met zonde? Heel anders is de Geest van God, die waait waarheen hij 
wil. De Geest maakt levend. Hetzelfde water wordt verkwikkend, leven-
dig vruchtwater. Het rijk van de bodemloze, vormloze mogelijkheid 
krijgt een vaste gestalte. Het wordt bron en milde regen. Het wordt 
plant, dier en mens. Het krijgt een menselijk gezicht. 

De Samaritaanse vrouw vraagt in de woestijn van haar leven, zonder te 
beseffen waar ze om vraagt, om dit levende water en ontvangt het. En 
misschien vraagt ze dit water niet zozeer in de woestijn, maar juist 

vanuit die donkere verstikkende watervloed waarin ze in haar leven 
zomaar terecht is gekomen. Door God en iedereen verlaten. 
 
Water en Geest corresponderen met verdrinken en opademen. In het 

leven van onze Heer corresponderen ze met zijn sterven en opstaan. 
Onze doop is het moment waarop ons leven richting kreeg. We zijn niet 
in de diepte geworpen. Er is niet tegen ons gezegd: 'Zoek het zelf maar 
uit'. De grenzeloze onvrijheid is van meet af aan uitgebannen door de 
vrijheid van de kinderen van God, die we in de doop ontvangen. We 
zijn onderdeel van het lichaam van Christus geworden. De doop tekent 

ons voorgoed. Je moet er wel wat voor doen. Het geloof moet groeien. 
We moeten van melk naar vast voedsel gaan. Dat is geen individualisti-
sche aangelegenheid. Heel de kerkelijke gemeenschap draagt een deel 

van de verantwoordelijkheid voor de ontplooiing en het behoud van de 
doopgenade. 
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Nikodemus begreep niet wat toch heel duidelijk is in de Schrift. Hij 
kende als leraar ongetwijfeld veel losse teksten, maar zag door de bo-
men het bos niet meer. In hoeverre verschillen wij van hem? Misschien 
stijgt onze christelijkheid zelden uit boven de welwillendheid waarmee 
Nikodemus Jezus betitelt als ' een leraar, van God gekomen'. Je kunt 
toch zó veel van Jezus leren. Hij inspireert en geeft nuttige wenken 
voor een beter leven. Maar Hij is wezenlijk het Woord dat van den be-
ginne scheppend klinkt! Hij is de uitdrukking van de adem van de 
Geest, Via doop en avondmaal betrekt Hij ons in zijn God-menselijk 

leven. 
Misschien zijn we dit besef kwijtgeraakt en zijn we God vergeten. Dan 
komt het erop aan ons geloof  'van voren af aan' en 'van boven af' te 

hervinden. Het begon met de onverdiende, onbegrijpelijke genadegave 
in de doop. Wat is Christelijk leven anders dan ontplooiing van wat we 
allang gekregen hebben? We zijn opnieuw geboren: toen we gedoopt 

werden! Maar dan moeten we dat prille leven in ons niet achteloos te 
vondeling leggen. Het moet groeien, sterker worden en de wereld 
overwinnen. 
 

Ik hoop en bid, dat de Geest van Pinksteren ons ook dit jaar weer mag 
maken tot bronnen van water, die opwellen tot eeuwigheidsleven. 
 
Ton van Brussel 
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TOELICHTING BIJ DE COLLECTES 
 
30 APRIL TEAR 
Hoe zou onze wereld eruit zien als we onze rijkdom eerlijk zouden ver-
delen? Geen armoede meer en geen verspilling, iedereen gelijke kan-
sen. Moeilijk om te geloven dat die wereld er echt gaat komen. We zien 
de kloof tussen arm en rijk eerder groter worden, ook in Nederland. Het 
lijkt wel of alle hulp aan armen niet veel uithaalt. Is er dan écht niets 
aan te doen? Bij Tear geloven ze van wel. Het geheim is: Deel je rijk-

dom. Het klinkt door in zo ongeveer alles wat Jezus in de Bijbel zegt. 
Onder andere in ‘heb je naaste lief als jezelf’ 
 

7 MEI DE VERWONDERING 
De Nijmeegse Stichting De Verwondering wil,  geïnspireerd door het 
christelijke geloof, op een praktische manier Gods liefde uitdragen. Zej 

bieden vrijwilligers de mogelijkheid hun geloof handen en voeten te 
geven. Daartoe voeren ze kleinschalige projecten uit die de leefbaar-
heid en maatschappelijke participatie van diverse Nijmeegse bevol-
kingsgroepen ten goede komen. Zo wordt er bijvoorbeeld om de week 

op zondagmiddag een maaltijd gekookt voor alleenstaanden en gezin-
nen die moeilijk rond kunnen komen. 
 
14 MEI EO METTERDAAD 
EO Metterdaad biedt christelijke hulpverlening aan mensen die in ar-
moede of onrechtvaardige omstandigheden proberen te overleven. Ze 

helpt hem om hun keven weer op te bouwen. Deze hulpverlening wordt 
geboden in de vorm van projecten die over de 
hele wereld plaats vinden.  

 
21 MEI INTERKERKELIJK PLATFORM WIJCHEN E.O. 
Vluchtelingen maken zichtbaar hoeveel geweld en onrecht er in de we-

reld plaatsvindt. Vanuit hun levensbeschouwing weigeren de deelne-
mers aan het platform om geweld en onrecht als een gegeven te be-
schouwen. Op allerlei manieren wordt er hulp geboden o.a. door pasto-

rale en diaconale contacten, door praktische ondersteuning en door 
tijdelijke 
   
25 MEI HEMELVAARSTDAG DIENST IN GENNEP 
 
28 MEI SOLIDARIDAD 
Solidaridad helpt handel eerlijk te maken. Boeren en arbeiders in ont-

wikkelingslanden worden zo in staat gesteld hun eigen inkomsten te 
verdienen. 
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Een inkomen waarmee ze eten kunnen kopen en waardoor hun kin-
deren naar school kunnen o.a. Max Havelaar koffie, Oké-fruit zijn be-
kende initiatieven. 
 
4 JUNI PINKSTEREN KERK IN ACTIE PINKSTERZENDING 
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgan-
gers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee 
keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschap-
pen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de bijbel en 

van theologie. Via Teyocoyani, partner van  Kerk in Actie, krijgen zij 
trainingen op gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. De collecte 
van vandaag is bestemd voor Teyocoyani en andere zendingsprojcten 

van Kerk in Actie. 
 
11 JUNI WERELDVROUWENHUIS MARIAM VAN NIJMEGEN 

Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen biedt tijdelijke opvang en 
begeleiding aan dakloze vrouwen uit de regio Nijmegen zonder ver-
blijfspapieren die gezondheidsproblemen hebben. De stichting beschikt 
over twee huizen waar ruimte is voor zeven vrouwen. Jaarlijks betekent 

dit een  opvang voor 25 vrouwen. Alle activiteiten worden georgani-
seerd en begeleid door vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. 
 
18 JUNI ROOSEVELTHUIS 
Bij het F.D. Roosevelthuis staan 46 weken per jaar de deuren wijd open 
voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of 

hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit kun-
nen. Ook mantelzorgers en hun partners kunnen er onbezorgd genie-
ten. Graag wil de Protestantse Kerk de zorg nog kleiner maken en 

goedkopere vakanties bieden aan mensen die het bedrag moeilijk op 
kunnen brengen. Want juist in tijden van hectiek en grote zorg om een 
ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn voor rust 
en aandacht. 

 
25 JUNI STICHTING STEUNFONDS ZUIDEN 
De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kerkelijk leven in 
alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die zijn gelegen 
in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De kerk van Grave mocht 
van de stichting een fors geldbedrag ontvangen toen de kerk gerestau-

reerd werd. Daarom vinden wij het belangrijk om voor deze stichting te 
collecteren. Op deze manier kunnen veel meer protestantste kerken in 
het Zuiden van Nederland geholpen worden. 
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2 JULI LILIANEFONDS 
Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met 
een handicap in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen meedoen en 
meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen 
zorgen ze voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. 
Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie 
stimuleren ze de groei van het kind. Tegelijkertijd proberen ze de om-
geving te ontsluiten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren 
door onderwijs, werk en inkomen. Een behoorlijk bestaan is geen 

gunst, het is een basisrecht van elk kind. 
 
 

De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
 

 

Collectebonnen   
 
In Grave zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde van € 0,50, € 1,25 
en € 2,00 in vellen van 20 stuks (resp. € 10,00, € 25,00 en € 40,00) 

door storting  van  het  bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  het 
College van  Beheer  van  de  Protestantse  Kerk  in  Nederland  Ge-
meente  Grave, onder vermelding van het aantal vellen en het soort 
bonnen. Inlichtingen over de collectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, 
Burg. Raijmakerslaan  
145, 5361KL Grave. Telefoon: 0486-474091.  

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 
 
In Cuijk zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde van € 0,60, ook 

hier in vellen van 20 stuks, dus met een waarde van € 12,00. 
De bonnen zijn verkrijgbaar door een mail te sturen naar Daniëlle Kool-
haas: 
danielle.koolhaas@gmail.com 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:danielle.koolhaas@gmail.com
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Slotzondag  
 
Op zondag 25 juni a.s. is het weer zover: de slotzondag van het sei-
zoen, die Grave traditioneel in de tuin van Arend en Liesbeth van Rhijn 
aan de Smitsweg in Reek houdt. Sinds vorig jaar vieren we deze bij-
zondere dienst samen met Cuijk. Elke keer weer is het bijzonder om 
met z’n allen op een keur aan stoelen op het grasveld te zitten en sa-
men de kerkdienst te beleven. De halve kerk wordt zo’n beetje verhuisd 
naar Reek, maar sinds daarvoor een draaiboek is gemaakt, is zelfs dat 

een fluitje van een cent. Als kerkgemeenschap zijn we het wel gewend 
dat na afloop van een kerkdienst de meeste mensen een kop koffie blij-
ven drinken, maar na de openluchtdienst is de behoefte om nog een 

poosje met elkaar samen te zijn nog groter. Vandaar dat de barbecue, 
die we sinds een paar jaar organiseren, zo goed bezocht wordt. Ook dit 
jaar wordt de barbecue weer georganiseerd. In verband met de juiste 

inkoop van vlees, vis en andere heerlijkheden is inschrijving voor deze 
barbecue wel noodzakelijk. Per persoon kost de barbecue u € 7,50. 
Inschrijving kan via een mail, telefoontje of whattsapp berichtje aan 
één van ons. 

 
José Vermeer 06 – 22 55 34 37 
vermeer13@home.nl  
Jenneke van Dongen 06 – 14 06 23 91 
jennekevandongen@outlook.com  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

mailto:vermeer13@home.nl
mailto:jennekevandongen@outlook.com
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Ingezonden 
Brieven aan Martin Luther (4) 
 
Lieber Martin, 
Het wordt tijd dat we het eens over je bijbelvertaling hebben. Dat mag 
toch wel als een meesterwerk beschouwd worden? In zo korte tijd, 
zoveel werk verzetten en van een kwaliteit om U tegen te zeggen. Voor 
ons Nederlanders is er natuurlijk de Statenvertaling. Ook zo’n taalmo-
nument. Maar de naam zegt het al, dat was een „staatsopdracht“. Nie-

mand gaf jou een opdracht voor dit werk. Natuurlijk waren er vroege 
voorlopers, zoals de Delftse Bijbel; die waren echter vaak incompleet 
en zeker niet zo vloeiend vertaald. Onze vroede vaderen hadden, geloof 

ik, niet zoveel met jouw vertaling op. Ze ontdekten er een „typische 
Luther theologie“ in en het was hen ook te volks, een beetje ordinair. 
Jammer. Ik houd wel van die direktheid en bij zo’n zin als „unser tägli-

ches Brot, gib uns heute“, word ik blij, al was het maar om de melodie 
en het ritme. Hier in het noord-oosten van Duitsland kennen we nog 
een eerste vertaling, die van Johannes Bugenhagen. Je vriend van het 
eerste uur was een echte „Pommeranz“, die dus plattduits sprak en in 

1545 een plattduitse vertaling uitbracht. Ik denk dat hij hier in die oude 
kerken terecht naast jouw afgebeeld wordt. 
Ik zie met spanning je antwoord tegemoet. 
Leen 
 
Lieber Freund, 

Je dicht me echt teveel eer toe. Ja, toen ik in 1521 op de Wartburg be-
gon het Nieuwe Testament te vertalen, was ik alleen. Misschien was het 
wel de beste therapie voor mij na alle opschudding van de voorbije ja-

ren. Ik heb me er volledig in ondergedompeld. Een goede vertaling lukt 
alleen als je je het origineel geheel eigen maakt. We spreken niet voor 
niets van „een boek verslinden“. Erasmus heeft me natuurlijk zeer ge-
holpen met zijn vertalingen uit het latijn. Maar latijn is een stugge taal, 

die niemand in de dagelijkse omgang spreekt. De vraag was steeds: 
hoe verduits je latijn. Wat mij voor de geest stond: het moest gelezen 
worden alsof het gisteren geschreven was. In begrijpelijke woorden en 
zo dat je het hardop lezen kunt. Ik kan me de kritiek van jouw vroede 
vaderen wel een beetje voorstellen. Ook toen in september 1522 – ik 
had er negen maanden onafgebroken aan gewerkt – de eerste druk in 

Wittenberg verscheen, kreeg ik dat voor de voeten geworpen. Maar 
degenen die ontevreden waren, kwamen zelden met iets beters. Het 
was meestal wetenschappelijke scherpslijperij. Laten we eerlijk zijn, 

vertalen is geen wetenschap, het is een kunst.  
Die z.g. „septemberuitgave“ van het Nieuwe Testament was een cul-
tuurschok. In een oplage van 3000 exemplaren werd die bij onze huis-
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vriend, Lucas Cranach, gedrukt en was, voor we het wisten uitverkocht.  
Duitsland werd een land van lezers en er ontstond een ware honger 
naar kennis in de eigen taal.  Je zou het – voorzichtig gezegd – kunnen 
vergelijken met de invloed die de komst van internet op jouw wereld 
heeft. Zonder die jonge uitvinding van de boekdrukkunst zou onze re-
formatie misschien wel mislukt zijn. 
Nog even terug naar het begin van deze brief. Melanchton was ook in 
1521 een goede vriend en een kritische meelezer. Zonder hem had het 
zeker langer geduurd. Bij de vertaling van het Oude Testament hebben 

we echter als een soort vertalersteam gewerkt, waarbij ik wel steeds de 
eindregie had. Het was ook ieder jaar weer een feest om een nieuw 
bijbelboek te kunnen uitbrengen. Maar bij elkaar heeft het tot 1635 

geduurd tot alles kompleet was. 
Deze brief wordt te lang. Volgende keer wil ik graag iets vertellen over 
de invloed die bijbels op mijn/jouw taal hebben. 

Wees in Gode bevolen. 
Dein Martin. 
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Ingezonden 
 
Berichten uit de ‘bed, bad, brood+’-opvang in Groningen,  
maatschappelijk werkster Izre Kuiper doet verslag. 
 
Opnieuw moeten we afscheid nemen van een bejaarde gast 
 
In memoriam: Roza Khachatryan, de vrouw van de knuffel  
Vandaag, 3 maart 2017, begraven we Roza Khachatryan, 89 jaar, uit 

Armenië. Zij was de oudste van onze groep van bijna dertig bejaarden 
in de bbb+ in Groningen. Ze is in korte tijd de tweede gast van wie we 
afscheid moeten nemen. In december begroeven we Anzhela Balayan, 

81 jaar, eveneens Armeense.  
 
Roza en Anzhela kwamen onafhankelijk van elkaar in de bbb+ terecht, 

maar werden bij ons dikke vriendinnen. Roza was de eerste die arri-
veerde; vorig jaar maart. Type oude wijze vrouw. Ontzettend lief ook. 
Ze pakte je altijd met beide handen vast, gaf je een knuffel. Ik ben 
betrokken, maar heb als maatschappelijk werker natuurlijk geleerd pro-

fessionele afstand te bewaren. Daar trok Roza zich weinig van aan; je 
ontkwam niet aan een knuffel. 
 
Ze miste haar vriendin Anzhela vreselijk, de afgelopen 2 maanden. 
Maar ze had gelukkig kinderen en kleinkinderen bij zich. Roza kwam 
hier met haar zoon, schoondochter en twee (inmiddels volwassen) 

kleinkinderen. Hun asielaanvragen waren afgewezen en dus werden ze 
uit rijksopvang gezet.  
 

Roza was 88, zat in een rolstoel en had onder meer hartproblemen. Uit 
rijksopvang, op straat gezet. Terwijl ze legaal hier was, want ze had 
een aanvraag ingediend om op medische gronden te mogen blijven en 
dat besluit mocht ze in Nederland afwachten. Legaal hier, oud en hulp-

behoevend, toch op straat. 
 
Wij namen hen op. Voor de medische hulp kwam een verpleegkundige 
van thuiszorg langs, verder verzorgde haar gezin Roza. Koken, wassen, 
schoonmaken, boodschappen doen, mee naar de dokter of het zieken-
huis om te tolken; kinderen en kleinkinderen deden het met toewijding. 

Ze zijn dankbaar dat Roza een gezegende leeftijd mocht bereiken. 
“Maar het blijft mijn  oma”, zei de kleindochter tegen me, “en die ga ik 
missen.” 

 
Wij allemaal trouwens. Het tweede sterfgeval in korte tijd in de bbb+ 
hakt er in, bij de gasten en bij medewerkers & vrijwilligers. 
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We gaan Roza zo dadelijk de laatste eer bewijzen. Dat heeft ze ver-
diend. Het is het laatste wat we voor haar kunnen doen, en het minste 
wat we voor haar kinderen en kleinkinderen kunnen doen.  
 
We tellen nu 28 zestigplussers in onze opvang. Veertien van hen zijn 
boven de 65 jaar. Bejaarden die op straat worden gezet. Het gebeurt, 
in Nederland. Het verbaast me eigenlijk dat daar nauwelijks ophef over 
is. De discussie over ouderenzorg gaat vaak over hoe goed (of slecht) 
de zorg thuis of in verpleeghuizen is.  

 
Maar dat we in dit land bejaarden op straat zetten als hun asielaan-
vraag wordt afgewezen; het passeert stilzwijgend. Tot nu toe geen lan-

delijke opwinding hierover, geen petities op sociale media, geen Ka-
mervragen, geen actiecomité.  
 

Sterker nog: er zijn geluiden dat er geen ‘bed, bad, brood’-opvang 
moet zijn. Waar zouden deze ouderen dan heen moeten? De meesten 
hebben thuiszorg nodig; hulp met wassen en aankleden, en meestal 
ook medische verzorging. Op straat krijg je die niet. Dat kan toch niet?  

 
Willen we dat echt: hulpbehoevenden ouderen op straat zetten? Hoe 
zien we dat, in dit land? Ik vraag het me af. Maar ik ga nu eerst af-
scheid nemen van Roza Khachatryan. Bedankt voor de knuffels, Roza, 
rust zacht. 
 

 
Ingezonden 

Wonderen 

 
Het Bijbels evangelie staat vol van spectaculaire door Jezus verrichte 
wonderen, nog eens aangevuld met zijn opstanding en hemelvaart. Nog 

even en dan gedenken we weer het wonder van Pinksteren, het wonder 
van de uitstorting van de Heilige Geest.  
Plots ontstonden er tongen als van vuur op de hoofden van de mensen 
en spraken ze in vreemde talen. Wat prachtig dat het voor velen toch 

ook herkenbare talen bleken te zijn. Menigeen hoorde lofprijzingen tot 
God in zijn of haar eigen taal van herkomst. 
 

“Wel eens een wonder meegemaakt?” Ooit was dit een wekelijks thema 
in de EO-gids. Dikwijls moest de geïnterviewde BN-ner zich moeite ge-
ven om daar een antwoord op te vinden. Ik begrijp het en tegelijk ook 
weer niet. Immers, noem eens iets dat géén wonder is. Elke centimeter 
van je eigen lichaam is al een wonder op zich. 
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Wonderen! Ik denk aan:  het ontstaan van het leven, de groei en ont-
wikkeling in de moederschoot, het functioneren van een navelstreng, 
warmte en herkenning, liefde en seksualiteit, de menselijke diversiteit, 
de veranderingen van het ouder worden, het hebben van een geweten, 
blij en verdrietig kunnen zijn, het bestaan van de zon en haar functio-
neren, de onvoorstelbaar grote oppervlakten van zeeën en oceanen 
met alle leven daarin, de creativiteit van de mens, zijn kennis en ver-
stand, de grootte van ons geheugen.  
 

Wonderen. Denk eens aan het bijzondere van ogen, neus, oren, mond, 
reuk, smaak, en gevoel. Denk eens aan de ontwikkelingen tussen warm 
en koud en nat en droog, rivieren die alsmaar blijven stromen, trekvo-

gels in hun vlucht naar warmer oorden, kunnen kiezen tussen goed en 
kwaad, de oneindigheid van het heelal, de pracht van alle hemellicha-
men, de kleuren in het spectrum, de parelvorm van een dauwdruppel 

aan een braamstruik, de organisatie in een mierencultuur, de tomtom 
van een honingbij, de diversiteit van bladergroen, de cyclus van de 
jaargetijden, begrippen als de onmeetbaarheid van het heelal, de ui t-
vinding van het wiel, de veelkleurigheid van wolkenluchten, de kracht 

van het menselijk lichaam om te genezen, de enorme variaties in de 
muziek, de fantasie die iemand verhalen doet schrijven of muziek ma-
ken.  
Bij wonderen denk ik ook aan de wet van de zwaartekracht, de pracht 
en kracht van een waterval, het sjirpen van een krekel, een koolmees 
die een nestje bouwt, waterleven op tweehonderd meter diepte en och-

tendrijp aan de boomtakken. 
 
Wel eens een wonder meegemaakt? Wie? U, jij, Ik?  

 
Reeds vóór de grondlegging der wereld voorzag God mijn bestaan (Ps. 
139: 15-16). Dit gaat mijn verstand te boven, dit doet mij stilstaan in 
verwondering. Groot is het wonder van Gods liefde en genade. 

 
Ik wens u gezegende Pinksterdagen toe, en dat ze vervuld mogen zijn 
van verwondering over Gods grote daden. 
 
Frank van Den Dool  
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In deze aflevering aandacht voor het Surinaams Bijbelgenootschap 
(SBG), een spreekwoord uit de Bijbel en … een puzzel. 
 

1. Gods Woord in het Surinaams? 
Wat was de eerste taal die gesproken werd op aarde? Niet het He-
breeuws, volgens de voorzitter van het Surinaams Bijbelgenootschap. 
Het is het Surinaams – bedenk maar eens hoe Adam zijn vrouw noem-

de in Genesis 2:20. In Suriname begroet je elkaar op straat met E fa, 
‘hoe gaat het?’ 
 

Van de 500.000 inwoners van Suriname is ongeveer een derde christe-
lijk. En er worden acht talen gesproken (de dialecten niet meegeteld): 
Sranan Tongo (Surinaams), Javaans, Hindoestaans, Saramaccaans, 
Aucaans, Karibs en Arowaks. En natuurlijk ook nog Nederlands – de 
officiële taal van de school en de politiek. De talen vormen een afspie-
geling van de roerige geschiedenis van het land. 

Het probleem is: er is geen taal die iedereen spreekt. Sranan Tongo en 
Nederlands komen het dichtst in de buurt. Maar in de binnenlanden zijn 
dorpen waar een van de kleinere talen gesproken wordt. Het SBG 
maakt, met ondersteuning van andere bijbelgenootschappen en bijbel-

organisaties, bijbelvertalingen in die talen. 
 
Nieuwe Testament 

Het Nieuwe Testament is inmiddels in zeven van de acht talen beschik-
baar. We horen bijzondere verhalen – juist ook over de dorpen waar de 
‘kleinere’ talen gesproken worden: Als Gods Woord in de eigen taal 

klinkt (bijvoorbeeld door een ‘proclaimer’ op zonnecellen, een soort 
MP3-speler) raakt het de harten van mensen diep. De kerken in de bin-
nenlanden groeien, net als de vraag naar het afmaken van de vertalin-

gen: ook het Oude Testament moet vertaald worden, en dat is een gro-
tere klus dan het Nieuwe Testament.  
 
Bijbel in Gewone Taal 

En dan het Nederlands: Het is een bijzondere ervaring dat je in een 
Zuid-Amerikaanse stad, vol tropische vogels en met tropische tempera-
turen en regen, ‘gewoon’ Nederlands kunt spreken … 
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Foto: Rieuwerd Buitenwerf en Paul 
Doth, resp. directeur van het NBG 
en het SBG. 
(Foto: Ruben Timman) 
 
Het Surinaams Bijbelgenootschap 
presenteerde onlangs een eigen 
editie van de Bijbel in Gewone Taal 

(BGT). In veel kerken gebruikt men 
op zondag de NBG-vertaling 1951, maar de BGT krijgt een warme ont-
vangst als thuisbijbel, vanwege de directe taal en het aansprekende 

taalgebruik. 
Komend najaar gaan we het precies andersom doen: Dan presenteren 
SBG en NBG samen de Sranan Tongo Bijbel in Nederland. Niet alleen 

een ingewikkelde geschiedenis verbindt Nederland met Suriname, maar 
ook Gods Woord, op een bijzondere manier! 
 
Meer blogs van Rieuwerd Buitenwerf over Suriname vindt u op 

www.bijbelgenootschap.nl 
 
2. Spreekwoorden uit de Bijbel: Druiven geven stroeve tanden?! 
Heeft iemand wel eens tegen je gezegd: ‘Als de ouders onrijpe druiven 
eten, krijgen de kinderen stroeve tanden’? Het is een spreekwoord dat 
in de Bijbel gebruikt wordt. Het komt zelfs twee keer voor: in Jeremia 

31:29 en in Ezechiël 18:2. 
 
De eerste die melding maakt van dit 

spreekwoord is Jeremia, een profeet in 
Juda. Hij maakt de verovering van Jeru-
zalem en de verwoesting van de tempel 
door de Babyloniërs mee. 

De ballingen, die dit spreekwoord in Je-
remia’s tijd blijkbaar gebruiken, leggen daarmee de schuld van hun 
rampen bij hun voorouders. Een principe dat al vanuit de tien geboden 
bekend was (Exodus 20:5). Maar Jeremia geeft hun een nieuw principe: 
Elk mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het heeft geen zin 
achterom te kijken naar je voorouders, je moet naar je eigen leven 

kijken. Het is niet de schuld van God dat het volk in ballingschap ge-
voerd is, en ook niet van eerdere generaties, maar van het volk en de 
leiders zelf. Zij hebben verkeerd geleefd en daardoor deze ramp over 

zichzelf afgeroepen. 
 
 

http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Opvallend is dat Jeremia het spreekwoord niet gebruikt als deel van zijn 
profetieën over oordeel. Het staat juist in het zogenaamde ‘Troostboek’ 
(Jeremia 30 en 31). Daarin zegt Jeremia dat er na de ballingschap, de 
straf van God, een tijd zal komen van redding. En dan zal alles goed 
zijn, en zal niemand het spreekwoord meer gebruiken. 
 
Ezechiël, die dit spreekwoord ook gebruikt, is een profeet die werkzaam 
is in Babylonië. Daarheen is hij met een deel van de bevolking van Je-
ruzalem weggevoerd. Ook volgens Ezechiël is de ballingschap een straf 

van God voor de zonden van het volk, vooral omdat ze andere goden 
zijn gaan vereren. Maar ook Ezechiël veroordeelt niet alleen, hij troost 
ook. Want uiteindelijk zullen de ballingen terugkeren naar het land van 

Israël en zal er een nieuwe afstammeling van David op de troon ko-
men. 
In Ezechiël 18 wil de profeet duidelijk maken dat God alleen de mensen 

die iets fout doen straft, en niet hun kinderen. Jij moet kiezen: God 
rekent jou de daden van je ouders niet aan. De slechte niet, en de goe-
de niet. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor hoe je leeft. 
 

Het spreekwoord lijkt misschien wel wat op ‘De appel valt niet ver van 
de boom’. Maar zoals Jeremia en Ezechiël laten zien, moeten we ons 
daar niet te veel van aantrekken. Elk mens is verantwoordelijk voor zijn 
eigen daden. De appel kan dus ook wél ver van de boom vallen, en 
men moet zijn bed maken zoals men slapen wil. Dan heb je als kind 
dus niet per se stroeve tanden als je ouders druiven eten. 

 
Bron: Blog van Roelien Smit, vertaler en bijbelwetenschapper bij het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Meer blogs zijn te lezen op debijbel.nl 

 
3. Bijbel-filippine 
Vul de woorden en uitdrukkingen in volgens de gegeven cryptische om-
schrijvingen. Breng vervolgens de letters over naar gelijk genummerde 

vakjes in de diagram. Bij juiste invulling lees je daar een tekst uit de 
Bijbel in Gewone Taal. Waar vind je deze tekst?  
Vul je oplossing vóór 24 mei 2017 in op 
www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger 
met teksten uit de Bijbel in Gewone Taal. 
Heb je geen internet, dan kun je je oplossing ook per post sturen naar:  

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder 
vermelding van 'Bijbelfilippine'. 
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A. Toegankelijke bevalling in de Bijbel (10) 
23  14 27  30 6 34 19 22 

 
B. Parlementair Bijbelboek (11) 
32 11 9 13 8 15 34 12 35 16 19 

 
C. Zo heb je de wet in je vingers (4,7) 
33 34 18 9 35 21  4 1 16 12 

 
D. Meerstemmigheid bij de bepaling van de boeken van de Bijbel (5) 
31 11 27 5 27 

 
E. De hoge kosten die Adam betaalde voor Eva (3,3,3,3,3) 
21 16 9 29 34   34 33 25 26 19 15 26  

 
F. Parasieten op de muur van Belsassar? (5,3,2,4) 
33 14 28 2 27 30 30 27 7 8 3 30 19 24 

 
G. Niet lossen na carnaval (6) 
10 30  33 8 12 

 
H. Judas was een gokker op afstand (8) 
17 18 6 6 30 20 2 29 

 
Oplossing: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 
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Informatie van en voor Grave 
Bloemengroet 

 
26 februari  Roely de Rijk 
12 maart     Familie van Ike Pröpper 
19 maart     Joop en Marietje Nohl 
26 maart     Mimi Pameijer 
02 april       Ankie Smids 
09 april       Coby v. ‘t Geloof 
16 april       Henk Lieverdink 
23 april       Els Hoiting 

 

Ledenadministratie 

Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn. 
   
Vertrokken 
24-02-2017 Edo van Dreumel 

Van:  Dr. Kanterslaan 196 
Grave 

Naar:  Tilburg۔ 

 
27-02-2017 Sophia Schalken 
Van:  Melde 8 

5374DD Schaijk 
Naar:  Leiden 
 
21-04-2017 Fam. Lieverdink-Blomsma 

Malvert 1116 
6538AE Nijmegen 
Voorkeurslidmaatschap is beëindigd zij staan nu in  

Nijmegen ingeschreven. 
Overleden: 
10-03-2017 Mw.I. Pröpper-Zandstra  (84 jaar) 

  Tolschestraat 2 
  5363TC Velp 
 
U kunt mij als volgt bereiken: Per post, Vroegeling 12, 5361 MN Grave  
Per telefoon 0486-474369 
Of  per e-mail: Fmstarren@gmail.com   
 
Met vriendelijke groeten,  
Marijke Starren 

mailto:Fmstarren@gmail.com
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Bedankje 

 
Bedankt voor de bloemen op 19 maart 2017 n.a.v. het overlijden van 
(schoon)moeder. 
Ook bedanken wij langs deze weg de vele mensen die via een kaart 

hun medeleven hebben betuigd. 
Dit alles was en is een grote steun voor ons. 
  

Joop en Marietje Nohl 
 

Ingezonden 
Oecumenische gespreksgroep 

 
Het was niet altijd gemakkelijk om je gevoelens onder woorden te 
brengen. Zo ervaarden dat de deelnemers van de oecumenische ge-

spreksgroep, die in het afgelopen seizoen enige keren bijeenkwamen. 
De gespreksleider,  ds. Ton van Brussel, had als thema uitgekozen: 
mindfulness  en de Bijbel. Met een gemengde groep gelovigen( R.K en 
Protestant) werd uitvoerig gesproken en  nagedacht over thema's die in 
de wereld van de mindfulness opgang doen. Wij hebben het dan over 
o.m. niet oordelen, geduld hebben, vertrouwen, loslaten. 
Voortdurend was de vraag aan de orde: Wat betekent dat en wat doet 

het ons? De deelnemers werden door Ton uitgedaagd om persoonlijke 
ervaringen in te brengen en te reflecteren op de gevoelens die dit met 
zich mee bracht. 

Getracht werd om de Bijbelse context te vinden en zo een geloofs-basis 
te zoeken voor de uitgangspunten die in mindfulness opgang doen. Zo 
werden o.m. diverse verhalen uit het Nieuwe Testament als aanslui-

tingspunt genomen voor een nadere verheldering. 
Kortom,  het waren boeiende bijeenkomsten, die het beste kunnen 
worden beschreven als een zoektocht naar persoonlijke belevingen en 
ervaringen. 
Aan het einde van de avonden bedankten de deelnemers van harte Ton 
van Brussel, die geïnvolveerd deze bijeenkomsten voorzat. 
 
Wim van de Bult 
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Verslag van de Bijbelse gespreksgroep 
 
Met een 12-tal gemeenteleden werd  onder leiding van Bettie van Brenk 
nagedacht over de verhalen rond de Aartsvaders: Abraham, Izaäk en 
Jacob. Tevens werd de figuur van Jozef nog nader belicht. 
Met een grote mate van intensiteit wist Bettie de groep te enthousias-
meren om kennis te nemen van hetgeen de Aartsvaders in de Bijbel 
voor ons betekenen. Voor elke bijeenkomst had zij zich grondig voorbe-
reid en zich verdiept in wat anderen ook over de Aartsvaders hadden 

geschreven. 
Zij verduidelijkte regelmatig de teksten die in het Genesis-verhaal op-
getekend staan en daagde de deelnemers uit om met eigen beschou-

wingen over dit Bijbelgedeelte te komen. 
De conclusie was dat het hier gaat om het begin van een volk, een 
wordingsgeschiedenis, waarbij vaderschap, moederschap en familiebe-

trekkingen een belangrijke rol spelen. Het gaat ook over het hebben 
van angst en het vertrouwen in God, tevens  over vergeving en over-
gave. 
Dit alles dan ook getransponeerd naar onze tijd, kwamen we tot de 

conclusie dat de verhalen de grondpatronen van het menselijk bestaan 
te zien geven en daardoor een blijvende actualiteit met zich mee bren-
gen. 
De middagen werden veelal door één van de deelnemers  geopend en 
gesloten met een passend gedicht of overdenking. 
Met veel dank aan Bettie die op een uiterst bewonderingswaardige wij-

ze de bijeenkomsten leidde en inspireerde. 
 
Wim van de Bult 
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Ingezonden 
 
In de themadienst van zondag 19 februari 
is in groepjes nagedacht over het thema 
roeping. Daarop kwamen diverse reacties 
en vragen vanuit de aanwezigen. We heb-

ben de reacties bij elkaar gebracht en gepoogd te ordenen en te ver-
binden. Citaten worden hieronder weergegeven. 
 

Wat zegt de tekst uit Matteüs 4: 18-22 u? 
 
Er zijn grofweg twee benaderingen te onderscheiden door de groepjes 

vanuit vraag 1. 
 
Benadering 1 (vanuit een vraag/twijfel/opmerking): ‘Kunnen wij alles 

zomaar in de steek laten of is dat symbolisch? Verwondering, moeten 
we alles en iedereen achterlaten? De boodschap van Jezus sprak erg 
aan. Hoe kan het toch dat beide broers zomaar Jezus volgen? Onzekere 
toekomst, in de steek laten van familie en kostwinning. Geen gezin? 

Niet omzien en blindelings vertrouwen. Onvoorstelbaar dat mensen 
alles in de steek laten om Jezus te volgen.’ 
 
Benadering 2 (vanuit een vorm van vertrouwen/weten): ‘blind vertrou-
wen (in een wildvreemde), dat ze erg volgzaam zijn, dat ze vertrouwen 
hadden in Hem en dat wij ook zonder aarzeling Hem kunnen volgen. 

Roeping is: om de mensen bewust te maken van naastenliefde, dat is 
niet aangeboren. Als je geroepen wordt, moet je komen/volgen. Zo in 
één keer stoppen als je met je werk bezig bent, bijvoorbeeld timmer-

man, boer, verpleegster, en volgen!’ 
 
‘Symbolische benadering: je verleden is niet belangrijk, je moet dingen 
los kunnen laten. Niet de bedoeling om je ouders/kinderen, sociale om-

geving te verlaten.’  
 
Wat is volgens u de roeping van de kerk in de wereld? 
 
‘De boodschap van Jezus in de wereld bekend maken. Verkondiging van 
het woord. Verkondiging. Verbinding. De 10 geboden als richtlijn in het 

leven. Het uitdragen van het goddelijk woord in de wereld (de Bijbel), 
de 10 Woorden. Het uitdragen van de waarden die Jezus ons voor-
houdt. De bedoeling van het evangelie uitstralen. De liefde van Jezus 

uitstralen in woord en daad. Hebt uw naaste lief als uzelf en laat dat 
ook altijd merken. Er zijn voor anderen, je naaste liefhebben. Omzien 
naar elkaar.  
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Dienst aan de naaste en de dienst aan de wereld. Woord en daad! Men-
sen vangen door je houding en over Christus. Saamhorigheid/vrede in 
gezin en samenleving.’  
 
Waartoe voelt u zich geroepen? 
 
‘Zie antwoord 2, maar dan in je omgeving. Deze kerk in stand te hou-
den. Trouw de kerk te bezoeken. Aandacht voor de ander, werken in de 
kerkgemeenschap. Vertellen. Mensen te ontmoeten en te helpen. Als 

voorbeeld voor je naaste. Erover te spreken en je ervaring te delen. Er 
voor je naaste zijn en het doen: barmhartigheid. Meedoen. In je hele 
sociale leven een voorbeeld zijn, niet opvallend, maar wel aanwezig. Er 

zijn! Bewustwording van dit woord en ernaar doen, handelen. Naleving 
in woord en daad. In woorden, maar ook vooral in daden. Jezus volgen 
en voorleven.’ 

 
Hoe kunt u aan uw roeping gehoor geven? 
 
‘Door mee te doen, te geven in die kerkgemeenschap. Geloof, Hoop en 

Liefde. Verantwoordelijkheid mede te dragen.’ 
‘Door je talenten beschikbaar te stellen voor je gemeente.’ 
‘Er zijn voor elkaar, ongeacht je wezen.’ 
‘Kerkbezoek, delen van materiele zaken en geestelijke zaken. In het 
persoonlijke leven trachten te leven naar het ‘Woord’. ‘ 
‘Veel mensen op te zoeken’.  

‘Geestelijk investeren in jezelf en omgeving en ernaar proberen te le-
ven.’ 
Dus: ‘Onze roeping is: dit in praktijk brengen.’ 

 
Verder hebben we nog enkele reacties ontvangen die onder te brengen 
zijn bij meerdere vragen. 
 

‘Twijfel aan het woord roeping.’ 
‘Omzien naar de mensen. Verdraagzaamheid. Respect voor de mens. 
Rechtvaardigheid. Zorgen voor. Delen. Aandacht. Omzien. Liefde.’ 
‘Open staan in de wereld, bijvoorbeeld voor vreemdelingen.’ 
‘We moeten een voorbeeld zijn voor de ongelovigen.’ 
 

Wij denken met warme gevoelens terug aan deze dienst en we hebben 
Ton van Brussel gevraagd of er mogelijkheden zijn om op dit onder-
werp dieper in te gaan. 

 
Janny Ramp en Hedi Jansen. 

 



25 
 

Passage 
 
Maart was weer een gezellig drukke maand. Op 8 maart werd Wereld-
vrouwendag gevierd in Catharinahof. Er waren 130 vrouwen aanwezig, 
die genoten van een uitermate vrolijk en vaak herkenbaar cabaret.  
Op 12 maart reden wij met een groot gezelschap naar het Bloesem 
Theehuis in Herpen. Voor ons allemaal was het de eerste kennismaking. 
Het is een maatschappelijke onderneming en een leer/werkplek voor 
mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. In het thee-

atelier van Bloesem verpakken de medewerkers thee voor diverse ho-
reca-aangelegenheden. Ook worden er cadeau- en kerstpakketten sa-
mengesteld. Wij begonnen met een kop thee en konden kiezen uit wel 

twintig verschillende smaken. Daarbij was heerlijk eigengemaakt ge-
bak. Alles wordt hier zelf gedaan, zoals inkoop, schoonmaak en de was. 
Na de thee werden wij door een van de medewerkers rondgeleid. Alle 

medewerken waren in vlotte uniforme kleding gestoken. Wij waren zeer 
onder de indruk en velen van ons besloten hier later nog eens terug te 
komen. Het Bloesem Theehuis heeft een terras, een kleine speeltuin en 
een mooie cadeauwinkel. Een aanrader. 

Op de ledenavond van 20 maart waren 21 dames aanwezig. Gast-
spreekster Olga Dol vertelde over Venetiaanse maskers. In de tweede 
eeuw voor Christus werden er al van klei gebakken maskers gebruikt in 
Noord-Spanje. Toen Venetië in 1268 een zelfstandige stad werd, vierde 
men feest en droeg de bevolking al maskers van leer en oude lappen. 
De beroemde Commedia dell’arte bracht vele, nu nog steeds beroemde 

figuren voort zoals Pantalone, Harlekijn en de pestdokter. Er werd zelfs 
een tournee door Europa gemaakt. Ook op schilderijen van bijvoorbeeld 
Hollandse meesters zijn mensen met maskers te zien, bijvoorbeeld bij 

de ijstaferelen van Hendrik, Avercamp, Jeroen Bosch, Jan Steen en la-
ter ook Picasso en Kees van Dongen. In de huidige tijd op de schilderij-
en van Ans Markus. Zelf maakt mevrouw Dol ook maskers. Ze had er 
een aantal meegemaakt. De avond vloog om en wij bedankten haar 

met applaus en lovende woorden. 
Op de koffieochtend van 6 april gingen wij naar Belevingsboerderij de 
Nieuwenhof in Mill. Wij bekeken de boerderij en de natuurwinkel, 
maakten een wandeling en genoten van koffie met gebak. 
Kreatief is voor het laatst bij elkaar geweest en neemt nu een pauze tot 
het najaar. 

Op 24 april verwelkomen wij de heer Martin Wagner. Hij gaat vertellen 
over zijn reis naar Cappadocië. Iets wat wij onmiddellijk zullen herken-
nen. Hier verbleef in de eerste eeuw na Christus de apostel Paulus. 

Kortom, een avond om ons op te verheugen. 
Mocht u belangstelling hebben in onze activiteiten, neem dan contact 
op met Lies van den Dool. Tel:. 024-2000149. 
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Informatie van en voor Cuijk 
 

PASTORAAT CUIJK 
 
Bloemengroet 
In de afgelopen periode gingen de zondagse bloemen vanuit de kerk-
dienst naar:  
*zondag 26 februari 2017, Remco Lassche, Jan van Cuijkstraat 4 
als dank voor zijn inzet voor het kerkblad 
*zondag 5 maart 2017, Suzanne Willems, Beatrixstraat 31 te Mill 
als voor haar inzet bij het koffiezetten en contactpersoon 
*zondag 12 maart 2017, Cees Homburg verblij-

vende zorgresidentie Velp, met een hartelijke groet 
uit Cuijk en met de wens voor beterschap 
*zondag 19 maart 2017, Mw. Touwen, Kaneel-

straat 128 met de wens voor beterschap  
*zondag 26 maart 2017, Hanneke van Dijk, Klaver 
74 met de wens voor beterschap 

*zondag 16 april 2017, Mw. Meerten, Kaneelstraat 
110 met de wens voor beterschap 
 
Weet u nog iemand van wie U denkt dat een bloe-

metje goed zal doen? Geef het dan door aan uw wijkcoördinator of 
rechtstreeks via de mail: jeanne.grijsbach@home.nl  
 

 
Lief en leed 

 

Overleden 
Wij gedenken Peter Grietman, Anjelier 5, geboren op 18 november 
1958 te Heumen, overleden op 16 maart 2017.  

Hij werd vorig jaar geconfronteerd met een ernstig gezwel, een opera-
tie moest volgen. Aanvankelijk, na vele strubbelingen, was er hoop op 
herstel, maar uiteindelijk ging Peter steeds meer achteruit. Zijn overlij-
den kwam toch nog vrij plotseling. 

Peter was een man van weinig woorden, maar hield van gezelligheid. 
En dat was altijd heel goed te merken als je een bezoek bracht. 
De uitvaartdienst vond plaats op dinsdag 21 maart in de Prot.kerk in 
Cuijk: deze dienst werd geleid door ds. Janneke Ruijs uit Groesbeek, 
daarna vond de crematieplechtigheid plaats in besloten kring. 
Wij wensen de achterblijvende familieleden, zijn vrouw Ankie en zijn 

zonen Niels en Koen heel veel kracht toe. 
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Huwelijksjubileum. 
De heer en mevrouw Bagerman-Deetman, Sering 40 zijn op 3 juni a.s. 
40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag toege-
wenst. 
 
Beterschap. 
Wij wensen mevrouw Touwen, Kaneelstraat 128 van harte beterschap 
toe en goede moed, evenals mevrouw Daisy van Meerten, Kaneelstraat 

110. 
 
Met een hartelijke groet aan u allen. 

Ds. David Stolk 
 

Bezoekjes 

 
Heeft u behoefte aan pastorale zorg, of wilt u een afspraak maken voor 
een bezoekje of gesprek? Hieronder vindt u de contactgegevens voor 
het pastoraat:  

Ds. David Stolk (predikant), Joke Smitlaan 20, 6532SJ Nijmegen, tel. 
024-3559972 Email: ehuis@hotmail.com  
U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw contactpersoon 
en/of wijkcoördinator. (zie laatste bladzijde kerkblad) 

 
 

 
Verslag contactpersonenavond op 27 maart te Cuijk 

 

Heel fijn dat er 14 van de 18 contactpersonen aanwezig waren. Ds. 
David Stolk verwelkomde iedereen. Vervolgens hebben we het artikel 
“Omzien naar elkaar”, uit het oktober-nummer van het 
Ouderlingenblad, besproken. Uit liefde voor alle mensen gaf Jezus zijn 

leven. De opdracht om elkaar lief te hebben geldt ook voor ons. Een 
belangrijke kracht van kerk-zijn is de onderlinge verbondenheid met 
diverse manieren van geloofsbeleving en verschillende visies met veel 
respect naar elkaar. Het contactwerk van ons in de gemeente is een 
wezenlijke kracht voor het gemeenschap-zijn. Door onderlinge discussie 
konden we dit delen. Na de pauze hebben we de kerkbalans 

geëvalueerd. De avond is afgesloten met een Oude-Ierse zegen, door 
Aly voorgelezen. 
 

Aly van Burik 
 
 



28 
 

Leesrooster  
 
 
30 april Jesaja 43,1-12  7 mei  Nehemia 9, 6-15 
  Psalm 116,10-19    Psalm 23 
  1 Petrus 1,17-23    I Petrus 2, 19-25 
  Johannes 21,1-14    Johannes 10, 1-10 
 
14 mei  Deuteronomium 6,20-25 21 mei Jesaja 41, 17-20 

  Psalm 66,1-12    Psalm 34, 12-23 
  1 Petrus 2,1-10    I Petrus 2, 8-18 
  Johannes 14,1-14    Johannes 16, 16-24 

 
25 mei  Hemelvaart 
  Daniël 7,9-10.13-14 

  Psalm 47 (Psalm 93) 
  Efeziërs 1,17-23 
  (Handelingen 1,1-11) 
  Lucas 24,49-53 

  (Marcus 16,19-20) 
 
28 mei  Ezechiël 39,21-29  4 juni  Ezechiël 11,17-20 
  Psalm 126     Psalm 104, 25-35 
  1 Petrus 4,12-19    Handelingen 2,1-24 
  Johannes 17,1-13    Johannes 14,23-29 

 
11 juni  Exodus 34,4-9  18 juni  Jesaja 12, 1-6 
  Psalm 150     Psalm 100 

  2 Korintiërs 13,11-13   Romeinen 5, 6-11 
  Matteüs 28,16-20    Matteüs 9,35-10,15 
 
25 juni  Jeremia 20,7-13 

  Psalm 69,14-29 
  Romeinen 5,15-19 
  Matteüs 10,16-33 
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Verschijningsdata volgende edities 
 
 
 
Editie    Uiterste  Verschijnings- 
    Inleverdatum  datum 
 
Zomer    17 juni 2017  26 juni 2017 
September/oktober  19 augustus 2017 28 augustus 2017 

November/december  21 oktober 2017 30 oktober 2017 
Kerst /Nieuwjaar 2018 02 december 2017 11 december 2017 
 

 
 
 

 

 redactie.pkngrave@gmail.com  
 

Inleveren op A4, in word, lettertype Verdana, lettergrootte 10. 
Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in te 

korten of niet te plaatsen. 
Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden. 
 

 
 

 

 

 

 
 

mailto:redactie.pkngrave@gmail.com
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Algemene informatie Grave 
PKN Grave 

Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave 
Postbus 68, 5360 AB Grave 

Tel.: 0486 – 475682 

grave-cuijk.protestantsekerk.net 
 

Predikant: Ds. A.C. van Brussel 
Bagijnenstraat 3, 5361 EM Grave 

Tel.: 0486–475682 / 06-53718888 
tonvanbrussel@kpnplanet.nl 

Werktijden: maandag 13.30 uur – 21.30 uur 
Afwezig op 12 en 19 juni 

 

Buiten de werktijden en in noodgevallen contact opnemen met de 
Scriba Mw J.E. van Dongen (contactgegevens zie kerkenraad) 

 
Samenstelling Kerkenraad 

 
Voorzitter      Scriba 
Dhr. J. Nohl     Mw. J.E. van Dongen 
P. Berthierstraat 9, 5361AT Grave   Oranje Bastion 15, 5361EG Grave 

Tel.: 0486-473453    Tel.: 0486-471413 / 06-14062391 
joop.nohl@home.nl    jennekevandongen@outlook.com 
 

Ouderling 
Dhr. F. van Den Dool   Mw. G. Dijkink 
Plattegraaf 20, 6611LD Overasselt  De Akker 14, 5438AS Gassel 

Tel.: 024-2000149    Tel.: 0486 – 47 16 99 
fvdendool@gmail.com   gerriedijkink@gmail.com 
 
Diakenen 

Mw. A. Smids     Mw. E. Hoiting 
Schaijksestraat 19, 5375KC Reek  Mgr. Borretweg 7, 5361AP Grave 
Tel.: 06-47790117    Tel.: 0486-420666 
ankiesmids@home.nl   elshoiting@gmail.com 
 
College van kerkrentmeesters 

Voorzitter (a.i.)   secretaris   
Mw. A. Smids    Mw. H. Jansen  
Schaijksestraat 19, 5375KC Reek Hengel 23, 5361 PH Grave  

Tel.: 06-47790117   Tel.: 06-83895755    
ankiesmids@home.nl  hedi.jansen@gmail.com  
 

http://grave-cuijk.protestantsekerk.net/
mailto:tonvanbrussel@kpnplanet.nl
mailto:jennekevandongen@outlook.com
mailto:fvdendool@gmail.com
mailto:gerriedijkink@gmail.com
mailto:ankiesmids@home.nl
mailto:ankiesmids@home.nl
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Betaalmeester   Erelid 
Dhr. J. Teunissen   Dhr. H. Lieverdink 
Burg. Raijmakerslaan 145  St. Henricusweg 47 
5361 KL Grave   5361 EE Grave 
Tel.: 0486-474091   Tel.: 0486-471421 
jan.teunissen1942@gmail.com H.Lieverdink@planet.nl 
 
Boekhouding   Coördinator gastparen 
Mw. A. Scholten-de Kreij  Mw. W. Brussaard 

Lomberdstraat 8   Arnoud van Gelderweg 55 
5361 GP Grave   5361 CV Grave 
Tel.: 0486-421055   Tel.: 0486-473392 

anneliesdekreij@gmail.com 
 
Ledenadministratie    

Mw. M. Starren   Mw. J. Ramp    
Vroegeling 12,   Torenstraat 5a  
5361 MN Grave   5438 AN Gassel 
Tel.: 0486-474369   Tel.:0486-852791 

fmstarren@gmail.com  ramp.janny@gmail.com  
      
Preekbeurten & Organisten 
Mw. L. van Den Dool 
Plattegraaf 20 
6611 LD Overasselt 

Tel.: 024-2000149 
liesvandendool@gmail.com 
 

Verhuur en exploitatie kerkgebouw 
Mw. J. van Dongen   Mw. J. Vermeer 
Oranje Bastion 15   Trompetterstraat 13 
5361 EG Grave   5361 EP Grave 

Tel.: 0486-471413   Tel.: 06-22553437 
Tel.: 06-14062391 

jennekevandongen@outlook.com vermeer13@home.nl 

      
Diaconie ( overige functies) 
Penningmeester Diaconie Betaalmeester 

Dhr. T. Vissers   Mw. J. Teunissen 
Veldweg 20    Burg. Raijmakerslaan 145 
5364 RJ Escharen   5361 KL Grave  
Tel.: 0486-474284   Tel.: 0486-474091 
ton.vissers@xs4all.nl  jan.teunissen1942@gmail.com 
 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:H.Lieverdink@planet.nl
mailto:mstarren@gmail.com
mailto:liesvandendool@gmail.com
mailto:vermeer13@home.nl
mailto:ton.vissers@xs4all.nl
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Jeugd     Bijbelgenootschap 
Mw. P. Jetten-Duinkerken  Dhr. J. Nohl 
De Strengen 24,    Pater Berthierstraat 9 
6581 JZ Malden    5361 AT Grave 
Tel.: 024-3586168   Tel.: 0486-473453    
Petra.jettenduinkerken@planet.nl joop.nohl@home.nl 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave: 
INGbank BIC: INGBNL2A IBAN: NL75 INGB 0001068871 

    
Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave: 
ABNAmro BIC: ABNANL2A   IBAN: NL72 ABNA 0523820992 
 

Zendingscommissie Grave: 
ABNAmro BIC: ABNANL2A IBAN: NL37 ABNA 0523821913 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

mailto:Petra.jettenduinkerken@planet.nl
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Algemene informatie Cuijk 

 
De Protestantse Gemeente Cuijk omvat de plaatsen: Cuijk, Vianen, 

Katwijk, St. Agatha, Haps, Beers, St. Hubert en Linden.  
Correspondentieadres: Postbus 116, 5430 AC Cuijk 

Website: grave-cuijk.protestantsekerk.net 
 

Predikant: Ds. D. Stolk 

Joke Smitlaan 20, 6532 SJ Nijmegen 
Tel.: 024-3559972 
ehuis@hotmail.com 

 

Kerkenraad      
Voorzitter     Scriba  
Vacant      Vacant 
 
College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter     Secretaris   

Vacant      Vacant    
         
Kerkrentmeester     Ledenadministratie 
Mw. H.G. Biemond     Dhr. C.W. Buscop  

Heggerank 106    Sperwerhorst 1,  
5432 CC Cuijk     5431 KW Cuijk, 
Tel.:0485-351055    Tel.: 0485-313750 

h.biemond@home.nl    c.buscop@home.nl 
 
Diaconie 
Voorzitter      Secretaris  
Dhr. K. Kalkman    Vacant 
De Messenmaker 14,  

5431 KR Cuijk 
Tel.: 0485-315253 
kees.kalkman@home.nl 
 

Pastoraat 
Pastoraal ouderling   Kindernevendienst   
Vacant      Reinder Dijkstra 

     Anjelier 9 
      Tel.: 0485-479727 
      reinder.dijkstra@tele2.nl  

 
 
 

http://grave-cuijk.protestantsekerk.net/
mailto:h.biemond@home.nl
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Pastorale Raad 
Mw. J. Buscop   Mw. A. Scharfenort 
Sperwerhorst 1   Sleedoorn 39 
5431 KW Cuijk   5432 AH Cuijk 
Tel.: 0485-313750   Tel.: 0485-322105 
jeanne.grijsbach@home.nl  anita.scharfenort@hotmail.nl 
 
Mw. A.G.M. van Burik   
Klaver 2     

5432 BR Cuijk 
Tel.: 0485-330235 
vanburikaly@gmail.com 

 
Kerkelijk Centrum ‘De Herberg’ 
Markt 3  

5431 EC Cuijk 
Tel.: 0485-316127. 
Secretaris Stichtingsbestuur Kerkelijk Centrum: 
Te bereiken via de mail: herberg1cuijk@gmail.com 

  
Kerkgebouw 
Grotestraat 102 
5431 DM Cuijk. 
Voor verhuur van het kerkgebouw kunt u contact opnemen met: 
Mw. D.A. Koolhaas,  

Tel.: 0485-321230 
Danielle.koolhaas@gmail.com 
 

Overlijden 
Bij overlijden van een lid van onze gemeente en/of wanneer u bij het 
overlijden een kerkelijke uitvaart wenst kunt u contact opnemen met: 
Mw. A. Huigen-Vos, tel. 0485-314295 of b.g.g. 

Mw. D.A. Koolhaas, tel. 0485-321230 
 
 
 
 
Bankrelatie kerkvoogdij  

Rabobank NL54 RABO 0110 5056 54 
 
Bankrelatie diaconie  

Rabobank     NL30 RABO 0110 5016 24 
 
 

mailto:jeanne.grijsbach@home.nl
mailto:anita.scharfenort@hotmail.nl
mailto:vanburikaly@gmail.com
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CONTACTPERSONEN CUIJK 
 
* Wijk 1: Heeswijkse Kampen, Beers en Vianen 
Wijkcoördinator: Mw. A. van Burik. 
□ A: Mw. L. Hulstein, Wegedoorn 132, tel. 322650 
□ B:  Mw. A. Bagerman, Sering 40, tel. 320204 
□ C: Mw. J.M. Uilenreef, Bereklauw 59. tel. 316584 
□ D: Mw. J.K. Eckhardt, Hondsroos 4, tel. 313941 
□ E: Mw. A. van Burik, Klaver 2, tel. 330235 

□ F: Mw. A. van de Wardt, Klaver 12, tel. 0641752996 
□ G: Mw. Y. Schuurmans, Waterkering 33, tel. 211349 
□ H: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

 
* Wijk 2: Cuijk Noord, Cuijk Centrum en Katwijk 
Wijkcoördinator: Mw. Anita Scharfenort. 

□ A: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 
□ B: Mw. F. Alkema, Isabellalaan 26, tel. 314738 
□ C: Mw. J. Horst, Helwigstraat 12, tel. 314428 
□ D: Mw. A. Huigen, Vorstendom 24, tel. 314295 

□ E: vacant 
□ F: Mw. A. Scharfenort, Sleedoorn 39, tel. 322105 
□ H: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 
 
* Wijk 3: Cuijk: Padbroek, Haps en Mill 
Wijkcoördinator: Mw. J. Buscop. 

□ A: Mw. J. Buscop, Sperwerhorst 1, tel. 313750 
□ C: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 
□ E: Dhr. R. Bovenkerk, Houtsnipwal 23, tel. 320946 

□ F: Mw. L. Berghorst, Fazantenveld 45, tel. 322955 
□ G: Mw. R. van Veldhuizen-v.d. Kuit, Hazeleger 135, tel. 315020 
□ H: Mw. A.E. Korzeniewska, De Messemaker 14, tel. 315253 
□ I: Mw. S. Willems, Beatrixstraat 31, Mill, tel. 06-16093343 

□ J: Mw. C. Mijdam, Bogaersstraat 6, Haps, tel. 316070 
  
** Let op: de aangekruiste persoon  is uw contactpersoon. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Mitra Slijterij Vermeulen - Hoofschestraat 18 - 5361EV Grave

Fullservice Slijterij met een 
breed assortiment aan 
gedistilleerd en wijn.

Gespecialiseerd in Whisky 
en speciaalbier
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Afhaal- 
punten:  

o.a. Reek 
Grave 
Mill 
Langenboom 
Zeeland 
Uden 
 

 
Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel 

Openingstijden Boerderijwinkel:  
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur  en 
zaterdag van 9 tot 18 uur. 
Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek   
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl 
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