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Kerkdiensten Cuijk 

 

27-08-2017  :  

Collecte  : Artsen zonder Grenzen 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 

03-09-2017  : Mw. ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : De Regenboog 

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

 

10-09-2017  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Hanka & Derk Oosterveld voor hun werk in Afrika 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 

17-09-2017  : Ds. A.C. van Brussel , Grave 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Diaconaal werk  

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

 

24-09-2017  : Pastor Th. Lamers 

Bijzonderheid : Oecumenische Vredesdienst 

Collecte  : Stg. Madalief 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 

01-10-2017   : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Startzondag 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Israël Zondag 

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

 

08-10-2017  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Bijzonderheid : Herbergdienst 

Collecte  : Aktie4Kids 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 

15-10-2017  : Mw. Ds. E. Groeneveld, Nijmegen 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid  

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

   

22-10-2017  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Collecte  : Nederlands Bijbelgenootschap 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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29-10-2017  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : Stg. Vrienden van Het Tweede Huis, Nederasselt 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 

05-11-2017  : Ds. H. van Tilburg, Den Bosch 

Bijzonderheid : Oogstdienst 

Collecte  : Het Vakantiebureau van de PKN 

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 

 

27-08-2017  : Mw. Ds. J. van Marion, Nijmegen 

Collecte  : Artsen zonder Grenzen 

 

03-09-2017  : Mw. ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : De Regenboog 

 

10-09-2017  : Ds. D. de Jong, Oss 

Collecte  : Hanka & Derk Oosterveld voor hun werk in Afrika 

 

17-09-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Diaconaal werk  

  

24-09-2017  : Ds. N. Slok, Veenendaal 

Collecte  : Stg. Madalief 

 

01-10-2017  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Startzondag 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Israël Zondag 

 

08-10-2017   : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Aktie4Kids  

 

15-10-2017  : Mw. Ds. E. Groeneveld, Nijmegen 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid  

 

22-10-2017  : Ds. M. van der Velden, Ede 

Collecte  : Nederlands Bijbelgenootschap 

   

29-10-2017  : Mw. Ds. T. Nielen, Elst 

Collecte  : Stg. Vrienden van het Tweede Huis, Nederasselt 

 

05-11-2017  : Ds. H. van Tilburg, Den Bosch 

Bijzonderheid : Oogstdienst 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Het Vakantiebureau van de PKN 
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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 

Het leven van de profetieën  

 

Op het moment dat deze uitgave van Gemeenteleven verschijnt is het 

nog volop zomer. De zon schijnt en alles is groen. Het is heet geweest 

de afgelopen periode. Er waren dagen bij van boven de 34 gr. en de 

weerrecords werden verbroken. Sommigen beweren, dat dit alles te 

maken heeft met de klimaatsverandering, terwijl anderen zeggen dat 

dat allemaal overdreven is. De Amerikaanse president Trump ziet het 

allemaal niet zo somber in en weigert het klimaatakkoord te onderteke-

nen. De weerman of -vrouw van de publieke omroep rept met geen 

woord over klimaatverandering en Piet Paulusma, de weerman van SBS 

6, spreekt met een blij gezicht over mooie zomerse dagen waarop het 

volop genieten is.  

 

Naast de verandering van het klimaat zijn er ook nog andere grote pro-

blemen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Op de dag dat 

ik dit voorwoord schrijf vinden er aanslagen plaats in Barcelona en 

Cambrils. Na aanslagen in o.a. Londen en Parijs is nu Spanje aan de 

beurt. Onschuldige mensen vinden de dood en er schijnt een soort ge-

wenning op te treden. ‘Wij zijn niet bang’, wordt geroepen ten teken 

dat het terrorisme het niet zal winnen  van mensen van goede wil. Toch 

is er iets aan het veranderen, mensen raken gewend aan de schokken-

de beelden die via de media de huiskamers binnen komen.  Logisch, 

want als je bij al het onnoembare leed dat mensen elkaar aandoen stil 

staat, heb je zelf geen leven meer. 

 

Onwillekeurig moet ik denken aan de woorden van Jezus over de teke-

nen der tijden. In het evangelie van Lucas staat vrij vertaald te lezen 

dat we heel goed kunnen zien dat er regen komt, maar dat we nauwe-

lijks of niet de tekenen der tijden kunnen duiden (Lc.12,34). Grote 

vraag daarbij is of we alles wat er om ons heen gebeurt wel wíllen dui-

den in het licht van de Eeuwige en zijn gerechtigheid. Steken we juist 

in deze tijd niet onze kop in het zand en doen we maar alsof er niets 

aan de hand is. Geen paniek, en waarom zou je erover beginnen, het 

veroorzaakt alleen maar onrust. Oorlog, geweld en onrecht zijn er altijd 

geweest en het zal altijd wel zo blijven.  

 

Hoe anders is het geluid dat heden ten dage uit Israël klinkt. Het geluid 

van een naderende komst van de Messias, die zal plaatsnemen op de 

troon van David in Jeruzalem. ‘Wij leven de profetieën’, wordt daar ge-

zegd. En mensen bedoelen dan dat ze zien dat de Bijbelse profetieën 

heden ten dage vervuld worden. Hier en nu gebeuren dingen die door 
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de profeten voorzegd zijn en hoopvol verwijzen naar een nieuwe toe-

komst, waarin gerechtigheid en vrede zullen heersen; God zelf zal bij 

de mensen wonen. Men weet dat deze nieuwe tijd door de crises heen 

bereikt zal worden, maar er is geen onrust, laat staan dat er sprake is 

van paniek. Er is alleen een hoopvol en verwachtingsvol uitzien naar de 

komst van die nieuwe tijd, waarin God de tranen uit de ogen zal wissen 

bij hen die nu verdriet en onrecht ervaren.   

 

Laten we als gemeente van Christus een voorbeeld nemen aan onze 

Joodse medegelovigen en evenzo de profetieën leven: ‘God liefhebben 

boven alles en je naaste als jezelf’. Deze en andere woorden van Jezus, 

als een baken in deze woelige tijd niet uit het oog (en oor) verliezen en 

er samen naar streven om er voor elkaar te zijn. Elkaar niet verkette-

ren of veroordelen, maar in liefde en trouw met vreugde en een opge-

heven hoofd, samen uitkijken naar die nieuwe toekomst, waarin men-

sen in vrede met elkaar leven en de Messias met ons zal zijn. 

 

Ds. Ton van Brussel 
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Toelichting bij de Collectes 

 

27 augustus ARTSEN ZONDER GRENZEN 

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in 

oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar mensenlevens worden 

bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp 

 

3 september DE REGENBOOG 

De Regenboog is een Amsterdamse organisatie, die onder meer dak- en 

thuislozen en eenzame ouderen helpt. Ieder mens is de moeite waard, 

dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. 

De Regenboog stimuleert mensen zelf vorm en inhoud te geven aan 

hun bestaan. Betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede is wat 

vrijwilligers en medewerkers bindt.  

 

10 september HANKA EN DERK OOSTERVELD VOOR HUN WERK 

IN ZUID-AFRIKA 

Hanka (de dochter van Peter en Janny Hendriks uit Grave) en haar man 

Derk werken bij Victory4All. Dit is een stichting die hulp biedt in slop-

penwijken. Veel kinderen in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Hu-

mansdorp (Zuid-Afrika), leven onder bizarre omstandigheden. Ze wor-

den dagelijks geconfronteerd met honger, ziekte, geweld, prostitutie, 

huisvestingsproblemen etc. Vaak verliezen ze de hoop en verwachten 

ze niet dat hun toekomst beter zal zijn dan die van hun ouders en de 

mensen om hen heen. Elke dag komen er weer meer kinderen bij die 

gebukt gaan onder de gevolgen van HIV/Aids of zelfs wees worden 

 

17 september DIACONAAL WERK (evt. Acute noodhulp) 

 

24 september STICHTING MADALIEF (kinderen in Madagascar) 

Madalief is een non profit organisatie met als doel  de kansarmste kin-

deren in Madagaskar een betere toekomst te bieden. Begonnen als sa-

menwerkingsverband met een lokale partner, later  uitgegroeid tot een 

stichting die meerdere projecten en programma’s in Madagaskar onder-

steunt. Eén van de projecten is een weeshuis in Ambositra een provin-

ciestadje in Madagaskar. 

Madalief ondersteunt o.a. een groep van 30 kinderen die middelbaar 

onderwijs volgen. De diaconie geeft  steun aan  15 kinderen door voor 

hen het schoolgeld te bekostigen. 

 

1 oktober ISRAELZONDAG 

Op zondag 1 oktober is het in de protestantse kerk Nederland Israël-

zondag, een zondag waarin speciaal wordt stilgestaan bij de plaats van 

Israël in Gods plan. Om de verbondenheid met Israël concreet te ma-
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ken ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen en vinden er 

landelijke ontmoetingsdagen plaats. Deze en andere activiteiten worden 

mogelijk gemaakt dankzij de opbrengst van deze collecte. 

 

8 oktober AKTIE4KIDS 

Dit jaar worden zo’n 50.000 schoenendozen gevuld met onder andere 

schoolspullen, speelgoed en een knuffel. De dozen gaan naar kinderen 

in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en naar de kinderen 

van vluchtelingen in Europa. De diaconie draagt met de opbrengst van 

deze collecte bij aan het verzenden van de dozen 

 

15 oktober STG. DE VROLIJKHEID (voor kinderen AZC Grave) 

Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren 

in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn af-

komstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks le-

ven horen. Ze hebben hun vertrouwde leven achter zich moeten laten.  

Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker Voor 

deze kinderen organiseert  de Vrolijkheid samen met bewoners in de 

AZC’s creatieve activiteiten. Om zelfvertrouwen en om even kind te 

kunnen zijn. 

 

22 oktober NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 

De Bijbel heeft als woord van God unieke kansen voor onze wereld. Het 

Nederlands Bijbelgenootschap stelt zich daarom ten doel de Bijbel te 

verspreiden en door te geven in Nederlands – en in het kader van de 

Wereldbond van Bijbelgenootschappen – wereldwijd. 

 

29 oktober STG. VRIENDEN VAN HET TWEEDE HUIS NEDERAS-

SELT 

Het Tweede Huis in Nederasselt is een  sociaal-maatschappelijk op-

vanghuis en biedt 24-uurs opvang aan mensen die tijdelijk een gebor-

gen en veilige plek nodig hebben. 

 

 

 

De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
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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 stor-

ting  van  het  bedrag  op  het  bankre-

keningnummer van  het College van  

Beheer  van  de  Protestantse  Kerk  in  

Nederland  Gemeente  Grave, onder 

vermelding van het aantal vellen en het 

soort bonnen. Inlichtingen over de col-

lectebonnen 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 

 

 

 

 

Stand van zaken samenvoeging Grave-Cuijk 

 

Het is alweer even gele-

den dat we u hebben bij-

gepraat over de stand 

van zaken in het samen-

voegingsproces van Gra-

ve en Cuijk. Dat wil niet 

zeggen dat er niets ge-

beurt!  

We volgen het stappen-

plan van de classis en zijn 

inmiddels bij de stap dat 

onze financiële situatie 

beoordeeld wordt door de 

RCBB (regionale commissie voor beheerszaken).  

 

 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:danielle.koolhaas@gmail.com
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Hennie Biemond heeft op verzoek van het RCBB een gezamenlijke be-

groting opgesteld voor de komende jaren. Verder heeft ds. Sophie 

Bloemert als adviseur van de classis, ons gezamenlijk beleidsplan en 

plaatselijke regeling kritisch bekeken. 

We hebben van haar wat kleine opmerkingen teruggekregen, die we 

kunnen verwerken in de plaatselijke regeling. De volgende stap is dat 

alles vastgelegd gaat worden door een notaris. Van de classis hebben 

we de naam van een notariskantoor doorgekregen, dat ervaring heeft 

met het opstellen van de nodige papieren voor het samenvoegingspro-

ces.  

Tegelijkertijd denken we al na over hoe we het praktisch gezien vanaf 1 

januari gaan invullen. Over de kerkdiensten hebben we eerder met u al 

besproken dat vanaf september elke eerste zondag van de maand ge-

kerkt wordt in Cuijk en elke derde zondag van de maand in Grave. 

Vanaf 1 januari vormen we echt één gemeente en dat heeft consequen-

ties voor de vorming van de kerkenraad en voor de predikantsplaats. 

Wat de kerkenraad betreft kiezen we ervoor om met alle huidige ker-

kenraadsleden ( vier van Cuijk en zes van Grave) vanaf 1 januari de 

nieuwe kerkenraad te vormen. Later in 2018 zal er dan een nieuwe 

verkiezing plaatsvinden van kerkenraadsleden, waarbij we willen ko-

men tot een evenwichtige verdeling van Graafse en Cuijkse kerken-

raadsleden. 

Wat de predikantsplaats betreft kiezen we ervoor om de huidige situa-

tie, Ton van Brussel als predikant in Grave en David Stolk als pastoraal 

werker in Cuijk, te laten voortbestaan tot oktober 2018. In oktober 

2018 zal Ton van Brussel met emeritaat gaan en dan zal een nieuwe 

dominee voor Grave-Cuijk beroepen worden. 

Zover is het nog lang niet, maar we vinden het belangrijk om u nu al-

vast mee te nemen in de acties die het komende jaar gaan plaatsvin-

den. 

Dit is in vogelvlucht waar we ons als kerkenraden op dit moment mee 

bezig houden. In het najaar zal in beide gemeentes een gemeenteoch-

tend worden georganiseerd, waarop we u wat uitgebreider meenemen 

in het stappenplan en u uiteraard alle tijd krijgt om uw vragen te stel-

len. 

 

Kerkenraden Grave en Cuijk 
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Ingezonden 

 

Sluiting van het seizoen 

Het is een goede gewoonte om het kerkelijk 

seizoen op een aparte wijze af te sluiten. 

Zo ook dit jaar.  Arend en Liesbeth van Rhijn 

hadden, evenals andere jaren,  ook nu weer 

hun erf op zondag 25 juni ter beschikking ge-

steld aan de Prot.Gemeente Grave-Cuijk om 

een kerkdienst te kunnen houden met na af-

loop een barbecue. 

Ruim 80 mensen woonden deze bijzondere 

dienst bij. Aanvankelijk werd gevreesd dat re-

genbuien ons zouden overvallen, maar geluk-

kig, ondanks dreigende wolken, bleef het droog. 

Ton van Brussel hield daar een hage-preek en het koor Cantate Deo, 

onder leiding van Uschi Krawczik, luisterde de dienst op. 

Ton  hield een beschouwing over Lucas 12: 22-34: vertrouw op God. 

Tevens werd tijdens de dienst afscheid genomen van Els Hoiting als 

diaken van de kerkenraad Grave. 

Het koor, door vakantie qua bezetting kleiner dan gebruikelijk, zong 

fraaie liederen hetgeen de ontspannen sfeer zeker ten goede kwam. 

De geluidinstallatie was weer in prima handen van Rob van der Linden 

en de muzikale begeleiding op de keyboard door  Corrie Uitdewilligen 

mocht er ook zijn! Iedere keer worden wij daarbij ook aangenaam ge-

troffen door schijnbaar gemakkelijke wijze waarop zij  de hoogste 

zangklanken uit haar keel tovert. 

Na afloop van de dienst kon er gezellig worden bijgepraat waar de 

vleesgerechten van de barbecue ook aan bijdroegen. 

Alle hulde voor Arend en Liesbeth, die ieder jaar klaar staan om deze 

bijzondere gebeurtenis te laten slagen en tevens aan dames die de tafel 

opsierden met koffie-attracties en diverse salades. 

Wij kijken  uit naar 2018! 

 

Wim van den Bult 
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  STARTZONDAG 1 OKTOBER 2017 

 

 

 

Weet u het nog ? Vorig jaar 

september ? Samen op de boot van 

Cuijk naar Grave en terug ? Wat 

apart, wat bijzonder, wat mooi en 

inspirerend om op deze manier 

samen te komen voor een nieuw seizoen en in het kader van de 

komende fusie tot één geloofsgemeenschap. Limericks, gemaakt door 

onze gemeenteleden, over Grave, Cuijk en de Maas zijn nog steeds te 

zien op onze website grave-cuijk.protestantsekerk.net 

 

Ook nu gaan wij weer een nieuw kerkelijk jaar tegemoet en de 

startzondag is het begin voor een nieuw seizoen met allerlei activiteiten 

in Grave en Cuijk. 

U wordt allen van harte uitgenodigd om de startzondag te vieren op 1 

oktober a.s. in de Protestantse kerk in Cuijk, aanvang 10.00 uur.  

Het landelijke thema is  “kerkproeverij – een open huis”.  Ook wij 

hanteren dit thema en uw buren, familie, vrienden en kennissen, jong 

en oud, zijn allen van harte welkom. 

 

Na de dienst drinken wij gezamenlijk koffie/thee in De Herberg en 

daarna willen wij de beeldentuin bezoeken midden in het centrum van 

Cuijk alsmede de Martinuskerk.  

De beeldentuin in Cuijk op de voormalige protestantse begraafplaats is 

een wisselende expositie van diverse kunstwerken. In de rooms-

katholieke Martinuskerk met zijn 2 machtige torenspitsen zijn o.a. 

prachtige muurschilderingen te zien alsmede een groot hoofdaltaar 

(een z.g. drieluik) en een heel mooi orgel. 

 

Na terugkomst in De Herberg willen wij deze bijzondere morgen 

afsluiten met een Amerikaanse lunch. Dit houdt in dat u iets lekkers 

klaar maakt voor het aantal personen dat met u meegaat. Dit brengt u 

voorafgaande aan de dienst naar De Herberg. Al dat lekkers staat dan 

voor u klaar als u terugkomt van bovenstaande excursies. De 

kerkdienst begint om 10.00 uur en de lunch om 13.00 uur. Noteert u 

alvast de datum ? 

   

Namens de beide kerkenraden, 

Gert-Jan Konijnenbelt 
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Open monumentendag Grave 

 

Op 9 en 10 september vinden de open monumentendagen plaats. Er 

wordt op die dagen van alles georganiseerd in Grave. Uiteraard doet 

ook de kerk van Grave hieraan mee. Het thema dit jaar is ‘burgers, 

boeren en buitenlui’. Een par bijzonderheden uit het programma: 

*Op zaterdag zal de Bons Kazerne geopend zijn. Jarenlang verbleven 

asielzoekers in de Bons Kazerne, maar zij hebben een nieuw onderko-

men gekregen, waardoor de monumentale gebouwen van de Kazerne 

vrij te bezoeken zijn. 

*Met een Dodge of een GMC (oude militaire voertuigen) kun je meerij-

den naar het Kazemattenmuseum of de kloosters in Velp. 

*Bezoek op zondag het huiskamertheater van Christine Termonia in de 

Rogstraat. Tussen 12.00 en 17.00 uur wordt op elk heel uur een voor-

stelling gegeven. 

*Er is een prachtige fietstocht uitgezet naar Gassel en Escharen van 

ongeveer 16 kilometer. Beantwoord de vragen onderweg en krijg bij 

terugkomst een leuke attentie. 

*Kinderen kunnen in de kerk van Grave of in het Graafs Museum een 

knapzak maken, die door ondernemers van Grave gevuld is met lek-

kers. Met die knapzak kunnen ze aan de speurtocht door het centrum 

van Grave beginnen. Alle kinderen krijgen bij het inleveren van hun 

speurtocht een verrassing. 

*Op zondag zijn er tussen 12.00 en 17.00 uur in het centrum allerhan-

de ambachten en streekproducten te vinden, zoals een kniepertjesbakker, 
een tollenmaker, een bierbrouwer, een jammaakster en een imker. 
*Theater- en muziekgroep ‘De Dorsvlegels’ zorgt op zondag voor een vrolijke 
noot, evenals ‘Folkcorn’, die folkloristische muziek ten gehore brengt. 
*Beklim de trappen van het Belfort ofwel de carillontoren en geniet van het 
prachtige uitzicht. 
 
 

Het volledige programma is tijdens het 

monumentenweekend in alle openge-

stelde monumenten en bij Tourist In-

formation te krijgen. 
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Concerten 

 

Met enige regelmaat vinden er concerten 

plaats in de kerk van Grave. Binnenkort 

zijn er weer twee te bezoeken. Op zaterdag 

23 september om 20.00 uur is er een con-

cert van kamerkoor Muzimare, een graag 

geziene gast in de kerk van Grave. Hun 

sfeervolle en aantrekkelijke  concerten 

brengen vaak heel wat bezoekers op de 

been. Mede door de prachtige akoestiek in 

de monumentale kerk zorgt Muzimare keer 

op keer voor een prachtig concert, dat de 

moeite van het bezoeken waard is. 

 

Op zondag 1 oktober om 15.30 uur vindt het concert plaats van Cileke 

Angenent (zang) en Wouter Willemsen (piano). De entree van dit con-

cert met als thema ‘Stil Ogenblik’ kost € 10,00. Een greep uit de lie-

deren, die ten gehore worden gebracht: 

Zigeunermelodieën van A. Dvořák, Nur wer die Sehnsucht kennt en het 

Wiegenlied van Tsjaikovsky, Songs of Travel van R.Vaughan Williams 

en Folksongs van B. Britten.  

 

 

Ingezonden 

Mijn Oogappel     

 

Het ligt nog vers in mijn geheugen, de zesdaagse oorlog in Israël in 

1967. Mijn collega’s en ik hingen aan de radio tijdens de nieuwsuitzen-

dingen. Wat waren we opgetogen toen we hoorden dat het kleine Jood-

se volk toch kans zag haar vele, vele belagers niet alleen te weerstaan, 

maar zelfs te overwinnen. Bob, een collega van Joodse afkomst, genoot 

van onze solidariteit. Joop den Uyl, de toenmalige fractieleider van de 

Partij van de Arbeid, noemde het “een plicht van het westen om Israël 

te helpen”. Door ons volk werden miljoenen guldens geofferd, velen 

gingen als vrijwilliger naar Israël en in Amsterdam stond men in de rij 

om bloed af te staan voor de oorlogsslachtoffers. Dit is nu vijftig jaar 

geleden. Bij die ene oorlog is het niet gebleven. Israël heeft telkens 

opnieuw voor haar vrijheid moeten vechten en is in feite nog steeds in 

oorlog. 

Wat is er sinds 1967 veel veranderd. Wat is er nog van onze liefde voor 

God’s volk overgebleven? Een voormalig minister-president, maar ook 

andere prominenten uit ons land, haalden de voorpagina van de krant 

door Israël te betichten van onderdrukking en riepen op tot een boycot. 
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Ze onderhouden vriendschappelijke contacten met de leiders van de 

vijanden van het Joodse volk. Leiders die hun jonge onderdanen opof-

feren door ze als levende bommen tussen de Israëli’s te sturen. Telkens 

wordt Israël gedwongen tot concessies, maar na iedere concessie blijkt 

steeds dat het hen geen grammetje vrede brengt. 

Maar nu wijzelf! Hebt u ook dat idee, dat u zich vroeger veel meer bij 

het Joodse volk betrokken voelde dan nu? Dat u meer geld schonk, 

meer voor hen bad en meer voor hen opkwam? Soms schrik ik van de 

reacties binnen mijn eigen familie of vriendenkring als het over Israël 

gaat. Iemand zei, dat men ‘het probleem Jeruzalem’ het beste en snel-

ste kan oplossen door er maar een bommetje op te gooien. Later ma-

tigde hij zich wel wat, maar ik schrok er toch hevig van. In de Bijbel 

lees ik dat God tot Abraham zegt: “Ik zal zegenen wie u zegenen 

en vervloeken wie u vervloekt”(Gen. 12 : 3). 

Soms denk ik wel eens dat ons land zijn meest gezegende jaren reeds 

ver achter zich heeft liggen. Hoe zou dat komen? Kan dat ook aan onze 

lauwheid ten opzichte van Zijn volk liggen?  

Tijdens een heftige discussie kon ik zeggen dat Arabieren wel degelijk 

duurzaam in vrede naast Israël kunnen leven: Kijk maar naar Egypte, 

ooit Israëls grootste vijand. Sinds de vredesonderhandelingen, nu circa 

veertig jaar geleden, zijn er geen oorlogshandelingen tussen beide vol-

ken meer geweest. 

In Zach. 2 : 8 lezen we dat wie Israël aanraakt, God’s  oogappel aan-

raakt. Als we vóór Israël zijn, betekent dat niet dat we tégen de haar 

omringende volken zijn, maar wel tegen ieder die haar ondergang 

zoekt. 

“Bidt voor de vrede van Jeruzalem, want in haar vrede zal uw 

vrede gelegen zijn”. 

 

Frank van Den Dool 

 

 

 

 
 



16 
 

Ingezonden 

Kinderen en het geloof, doen we er nog wat mee? 

 

Het is vrijdagavond en zit op de rand van het bed van mijn vijf-jarige 

dochter. Het boekje is voorgelezen en net als ik op wil staan voor de 

laatste bed rituelen kijkt ze mij bedroefd aan.  

“ Mama, ik vind het zo zielig”, zegt ze. Ik kijk haar aan. “ Wat bedoel 

je?”, vraag ik. Er zijn wat dingen in onze omgeving voorgevallen, die zij 

duidelijk heeft meegekregen. “ Nou, ik wil die mensen zo graag helpen, 

maar ik weet niet hoe”, gaat ze verder. Ja, dat zou ik ook wel willen, 

maar weet zelf ook niet zo goed hoe. Ik denk even snel na. “Weet je 

nog van de kerk in de tuin en dat we daar gingen bidden?’, vraag ik 

haar. Dat weet ze nog en samen besluiten we te bidden voor de men-

sen die de hulp van God kunnen gebruiken. Ik denk dat het hiermee 

klaar is en wil opstaan, maar daar komt de volgende vraag. “Hoe kan 

God eigenlijk helpen, hoe doet hij dat?”, vraagt ze mij. En er komen 

nog meer vragen, want ik heb het ene nog niet uitgelegd of het roept 

alweer een volgende vraag op. 

Na een vragenlijst beantwoord te hebben loop ik de trap af. “ Was ik 

vroeger zelf ook zo?”, vraag ik mijzelf. Wat ik nog wel weet is dat ik 

toen ik zo oud was naar de kindernevendienst in Cuijk ging. Niet elke 

week, maar wel regelmatig. Daar werd uitgelegd wat de verhalen uit de 

bijbel betekende en werd het wat makkelijker te begrijpen gemaakt. 

Ook de kerstvieringen kan ik mij ook nog goed herinneren. We zaten 

dan met alle kinderen vooraan in de kerk op de grond te luisteren naar 

een verhaal en op het einde van de dienst kregen we kerstkransje en 

een klein cadeautje (een boekje met een bijbelverhaaltje, ik heb er nog 

een paar). Maar toen ik afgelopen kerst mijn dochter kennis wilde laten 

maken met de kerstviering voor kinderen, merkte ik dat het heel erg 

veranderd is de afgelopen jaren. Het was een mooi kerstspel met een 

mooie kerstgedachte, maar de jonge kinderen waren er niet. Het kerst-

kransje op het einde nog wel. Toen kwam ik er achter dat ook de kin-

dernevendienst niet echt meer door kinderen wordt bezocht. Het zou 

voor nu betekenen dat mijn dochter niet meer naar de kinderneven-

dienst kan of daar alleen zit. Ik vind dit jammer en zou het graag nieuw 

leven in willen blazen, maar ik kan niemand dwingen om mee te gaan. 

Hoe komt het dat kinderen niet meer mee komen? Zijn er zo weinig 

(jonge) kinderen binnen onze kerkgemeentes, Cuijk en Grave? Zijn er 

dingen die ouders tegenhouden om met (jonge) kinderen te komen?  

Welke plek krijgt geloof binnen de opvoeding? 
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Om antwoord te krijgen op deze vragen nodig ik iedereen (van Cuijk en 

Grave) die kinderen heeft in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar uit om hier-

over in gesprek te gaan en eventueel iets op te zetten voor (jonge) 

kinderen binnen de kerk.  

Dit zal maandag 25-9-2017 plaatsvinden om 20.30u bij mij thuis op de 

Meidoorn 37 te Cuijk. 

Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je wel hier iets over kwijt mag je 

ook mailen naar:  

pmijdam@hotmail.com 

 

Pauline Rutten-Mijdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden INLIA 

 

Bericht uit de TussenVoorziening in Tynaarlo,  

over ontmoeten & participeren 

 
We hebben wel duizend koekjes gebakken  

en half jong Eelde van Eritrese kapsels voorzien 

 

Het Koepeltjes Festival in Eelde-Paterswolde afgelopen weekend; een 

jaarlijks evenement met bands, koren, straattheater, kraampjes en 

vooral heel veel gezelligheid. Dit keer deden ook de gasten van de Tus-

senVoorziening (TuVo) in Eelde mee.1 Mannen hielpen met de opbouw 

van het terrein – hekken, kraampjes en tenten plaatsen – Syrische  

                                                           
1
 In de TussenVoorziening vangt INLIA erkende vluchtelingen (statushouders) op. Ze krijgen een 

intensief participatie- en inburgeringstraject, zodat ze mee kunnen doen in de Nederlandse sa-
menleving.  
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gasten verkochten hun zelfgebakken koekjes en op het Beautyplein 

werden nagels gelakt en haren gevlochten. 

 

De 4 Eritrese vrouwen die daar stonden hebben zo’n beetje half jong 

Eelde gevlochten. Want heel veel Eelder meisjes lieten zich graag een 

Eritrees kapsel aanmeten. “De vrouwen hebben vreselijk staan buffe-

len”, vertelt medewerkster Wietske Hoogerheide van de TuVo, “Op ge-

geven moment heb ik maar ingegrepen, ze hadden niet door dat ze 

best even pauze mochten nemen, of even iets mochten drinken.”  

 

De zoete en hartige koekjes waren ook een groot succes: helemaal uit-

verkocht. Al moesten de verkopers aanvankelijk even op gang komen. 

“Het voelde voor de mensen wat vreemd om hun waren aan te prijzen”, 

zegt Wietske, “Daarop ging een van onze vrijwilligers met een schaaltje 

rond om het publiek te laten proeven en vervolgens vlogen de koekjes 

weg!”  

 

Achterliggende gedachte was natuurlijk: kennismaken en meedoen. 

Kennismaken niet alleen met mensen, maar ook met gebruiken en om-

gangsvormen. En dus soms ook kennismaken met onbeleefd gedrag. 

Wietske: “Er waren mensen die een koekje proefden en dan doorliepen 

zonder iets te zeggen. Ik heb uitgelegd dat ook ik als Nederlandse dat 

onbeleefd vind.” 

 

Ze haast zich te zeggen dat dit uitzonderingen waren: “Het was echt 

heel leuk om te zien hoeveel gesprekken er begonnen met de simpele 

vraag ‘Wat zit hierin?’.  

En zo kwam het gesprek dan op wie je bent, waar je vandaan komt 

enzovoorts. Echt prachtig.”  Eerder die week waren enkele tientallen 

mensen van de festivalorganisatie al in de TuVo geweest om kennis te 

maken en te lobbyen voor hun festival.  

 

Ze deden dat bij een ‘Meet&Eat’: Syriërs en Eritreërs hadden gekookt, 

er was brood en een barbecue. “We hebben heerlijk gegeten”, aldus 

Wietske. “De wijkagenten aten trouwens ook mee. De voertaal was 

Nederlands, handen en voeten. Maar zo leuk om te zien hoe makkelijk 

het eigenlijk is om contact te leggen en samen een leuke avond te be-

leven. We hebben nog muziek gemaakt… Echt: het was een mooie 

week.” 
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500 jaar Reformatie – herdenkingsmomenten 

 

In het kader van de 

herdenking van 500 

jaar Reformatie orga-

niseert de landelijke 

Protestantse Kerk een 

estafette. Vanaf okto-

ber 2016 is er iedere 

maand in iedere pro-

vincie van Nederland 

aandacht voor een 

thema dat Luther of de reformatie ‘op de agenda’ heeft gezet. De esta-

fette is in september 2017 in Noord-Brabant. De voorbereidingsgroep 

van Noord-Brabant heeft in Brabant een eigen estafette opgezet, en zo 

zijn er dus 4 activiteiten te verwachten. De bijgevoegde folder van deze 

Brabantse Estafette kunt u lezen wat er in het eerste weekend van sep-

tember in Bergen op Zoom gebeurt, in het tweede weekend in het 

klooster van Chemin Neuf in Oosterhout en in het 4e weekend in refor-

matiestad Gennep plaatsvindt. 

In het derde weekend zijn er activiteiten in ’s-Hertogenbosch, waarvoor 

u van harte bent uitgenodigd. 

 

Op zaterdag 16 september kunt u zich aanmelden bij de Kring Vrienden 

van ’s-Hertogenbosch. In de ochtenduren zijn er gidsen die u een spe-

ciale rondleiding langs de schuilkerken in de stad geven. 

’s Middags is er een bijeenkomst in het Zwanenbroedershuis (13.30 – 

16.30 uur). Daar zullen Prof. Markus Matthias, hoogleraar Lutherana 

aan de protestantse Theologische Universiteit en Mgr G. de Korte inlei-

dingen houden over wat de Reformatie ons gebracht en ons gekost 

heeft. 

De geestelijk verzorgers van de Zwanenbroeders, ds Henk Leegte en 

pastor Paul van de Ven, zullen als eerste reageren op deze lezingen. 

Daarna is het woord aan de aanwezigen om met elkaar in gesprek te 

gaan. Voor deze bijeenkomst moet u zich (vanwege de beperkte ruim-

te) aanmelden. Graag voor 8 september bij mw Johanneke Schavema-

ker, j.m.schavemaker@gmail.com. 
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Na deze bijeenkomst is ieder in de gelegenheid om naar de Grote Kerk 

te wandelen waar om 17.00 uur de cantate BWV 80, Ein feste Burg ist 

unser Gott, de zgn. Reformationskantate, van J.S. Bach door het 

Bach Collegium ’s-Hertogenbosch onder leiding van Jeroen Felix ten 

gehore wordt gebracht. Prof Markus Matthias zal deze cantate kort in-

leiden. 

 

Op zondag 17 september vindt er om 16.00 uur in de Grote Kerk een 

Taizéviering plaats, in het kader van de reformatieherdenking. Deze 

viering is voorbereid door Taizégroepen uit Noord-Brabant. Het Tai-

zékoor uit Helvoirt zal medewerking verlenen. In deze viering wordt het 

‘estafettestokje’ vanuit Oosterhout aan ’s-Hertogenbosch overgedra-

gen. Ook voor deze viering bent u van harte uitgenodigd. 

 

In het Open Monumentenweekend kunt u op zaterdag 9 september 

in het Noord-Brabantsmuseum kijken naar het schilderij Weegschaal 

des geloofs, dat ten tijde van de Reformatie is geschilderd. Er zijn me-

dewerkers van het museum die u speciaal in dit weekend leiden langs 

de stukken in de collectie van het museum die te maken hebben met 

de Reformatie. 

Naast het Noord-Brabantsmuseum in de Lutherse kerk zal ds Henk van 

Tilburg om 11.00 en om 12.00 uur een kort ‘college’ geven over de 

(gevolgen van de) Reformatie in ’s Hertogenbosch en Protestantisme in 

onze tijd, onder de titel 500 jaar sporen van de Reformatie in 's-

Hertogenbosch. ’s Middags om 14.00 en om 15.00 uur zal de Bossche 

historicus Frans van Gaal een lezing houden, getiteld: Op weg naar het 

‘hongerjaar’ 1566. Van Gaal neemt u mee in een verhaal over ‘klasse-

bewuste’ en ketterse ‘protestanten’ die al vroeg in de zestiende eeuw 

ook ’s-Hertogenbosch onrustig maakten. Hij laat zich daarbij inspireren 

door de sociaal-economische visie op Reformatie en Beeldenstorm van 

de historicus Erich Kuttners.    

Van harte welkom. De toegang is gratis. 
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In deze aflevering informatie over het recente werk van het Nederlands 

Bijbelgenootschap (NBG), over een doeboek uitgave voor kinderen in 

de leeftijd van 7-12 jaar en informatie over een vertaalproject in Ango-

la. 

 

1. De Bijbel dichtbij dankzij steun van het NBG 

Kinderbijbels, een bijbelvertaling, een bijbelcursus, braillebijbels: in 

2016 ondersteunde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verschil-

lende projecten wereldwijd. Die steun kon gegeven worden dankzij le-

den en donateurs van het NBG. 

 

Ruim 2.000 bijbels voor Tsjernobyl 

In het voorjaar van 2016 was het dertig jaar geleden dat een kernreac-

tor ontplofte in Tsjernobyl. Dit had voor de bevolking enorme gevolgen. 

Eén op de drie mensen sterft nog steeds aan kanker. Veel mensen zijn 

werkloos en arm en worstelen met de vraag waarom hen al die ellende 

overkomen is. 

Het NBG wilde het Wit-Russisch Bijbelgenootschap helpen om aan de 

vraag naar bijbels te voldoen. Dankzij vele giften konden ruim 2.000 

bijbels, Nieuwe Testamenten en bijbelmaterialen worden verspreid. 

 

Bijbel open voor blinde Rwandezen 

In november 2016 vroeg het NBG zijn leden en donateurs een gift voor 

het Rwandese Bijbelgenootschap. Door tropische ziekten, armoede en 

een gebrek aan artsen zijn daar veel mensen blind. Hun handicap 

brengt hen vaak in een isolement. Met uw bijdrage wordt er nu gewerkt 

aan een complete bijbel in braille. De vier evangeliën zijn dankzij vele 

giften al verspreid. 

Het volledige Nieuwe Testament en Psalmen en Spreuken zijn in de 

laatste correctiefase. In 2017 ondersteunt het NBG het Rwandese Bij-

belgenootschap met 250 braillebijbels (Nieuwe Testament, Psalmen en 

Spreuken) en 300 audiobijbels. 

Emmanuel Kayijuka, directeur van het Rwandees Bijbelgenootschap, 

zegt: ‘Lezen in de Bijbel helpt blinden te groeien in geloof en de uitda-

gingen in hun leven te overwinnen. Door de braillebijbels kunnen ze 

zelf de Bijbel lezen, waar en wanneer ze willen.’ 
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2. Dertig nieuwe bijbelvertalingen afgerond in 2016 

Ruim 95 miljoen mensen kunnen voor het eerst de Bijbel lezen in hun 

eigen taal. In 2016 kwamen in dertig talen voor het eerst bijbelverta-

lingen beschikbaar, onder meer in het Surinaams. Dit meldt United Bi-

ble Societies, het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, 

in zijn jaarverslag. 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) maakt deel uit van de United 

Bible Societies en droeg bij aan de vertaling van de Bijbel in het Sra-

nantongo (Surinaams). Deze werd eind oktober 2016 feestelijk in ge-

bruik genomen. In 2016 droeg het NBG substantieel bij aan het verta-

len van de Bijbel in het Ossetisch (een taal uit de Kaukasus) en aan 

projecten in Angola, Gabon, Ivoorkust, Sierra Leone, Mexico en Siberië. 

De vertaling in het Ossetisch is bijna klaar.  

 

Eindstand 2016 

Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. De complete Bijbel 

is per eind 2016 vertaald in 648 talen. Het grootste gedeelte van de 

wereldbevolking (5,2 miljard mensen) heeft toegang tot de Bijbel in de 

eigen taal. In nog eens 1.432 talen is het Nieuwe Testament vertaald, 

waardoor 657 miljoen mensen het evangelie kunnen lezen. Daarnaast 

zijn in 1.145 talen, gesproken door 434 miljoen mensen, delen van de 

Bijbel beschikbaar. Voor de overige 253 miljoen wereldburgers is de 

Bijbel nog niet in hun eigen taal te lezen.  

 

Braille en gebarentaal 

In 44 talen is de Bijbel in braille beschikbaar voor blinden. In 2016 

kwamen daar braille-bijbelgedeeltes bij in het Spaans, Duits en Kirundi 

(een taal uit Burundi). Het NBG droeg bij aan het realiseren van braille-

evangeliën in Rwanda. Voor doven verschenen nieuwe bijbelgedeeltes 

in gebarentaal in onder meer het Japans, Hongaars en Thais. Bij de 

United Bible Societies lopen zestien gebarentaalprojecten en zijn er 

negen in voorbereiding. Uiteindelijk zullen deze vertaalprojecten de 

Bijbel voor ruim 12 miljoen doven toegankelijk maken. 

 

3. Bijbelgenootschap komt met Alef Doeboek 

Alef is het vrolijk figuurtje met lef uit het gelijknamige blad voor kin-

deren dat 10 keer per jaar uitgegeven wordt. Voor wie z’n (klein)kind 

op een speelse manier met de Bijbel wil laten kennismaken, is er nu het 

Alef Doeboek. Dit knutsel-, lees- en spelletjesboek van het Nederlands 

Bijbelgenootschap (NBG) bevat onder meer een quiz over de verhalen 

van Jezus. 
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 ‘Met deze quiz ontdekken kinderen al jong welke indrukwekkende ver-

halen Jezus vertelde. Zo leren ze schatgraven in de Bijbel’, zegt NBG-

bijbelwetenschapper Roelien Smit, die betrokken is bij het boek. ‘Via 

verhalen, weetjes en proefjes komen ze er bijvoorbeeld achter wie Es-

ter was, waar het gezegde “een Babylonische spraakverwarring” van-

daan komt en hoe ze zelf een zegelring kunnen maken. Zo zorgen we 

ervoor dat de Bijbel gaat leven voor kinderen.’ 

 

Leervoorkeuren 

Het Alef Doeboek bevat bijbelverhalen, kleurplaten, spelletjes, tests, 

puzzels en strips, maar ook proefjes en weetjes. Deze diversiteit aan 

werkvormen is afgestemd op de verschillende leervoorkeuren van kin-

deren: lezen, doen en ontdekken.   

Het Alef Doeboek is een speciale editie van Alef, het NBG-bijbelblad 

voor kinderen van circa 7-12 jaar. Uitgever is Royal Jongbloed. Het 

boek is voor € 5,95 verkrijgbaar in de boekhandel en via bijbelgenoot-

schap.nl/alef. 

 

4. Bijbelvertaling in Kikongo voor Angola 

Een Bijbel hebben, maar hem niet kunnen begrijpen. Dat is de situatie 

van mensen die Kikongo spreken in Angola. Een nieuwe bijbelvertaling 

is hard nodig, omdat hun huidige bijbelvertaling (uit 1926) bijna niet 

meer te lezen is. 

De vertaling uit 1926 is verouderd op het gebied van taalgebruik, spel-

ling en vertaalwijze. Voor nieuwe generaties is deze Bijbel zelfs hele-

maal niet te lezen. Dit maakt het 

voor hen niet alleen onmogelijk 

zelf in de Bijbel te lezen, maar 

ook om de bijbellezing tijdens de 

kerkdiensten te begrijpen. 

 

Een nieuwe bijbelvertaling in het 

Kikongo van nu 

Gelukkig is er goed nieuws. Er 

wordt gewerkt aan een nieuwe 

bijbelvertaling in de hedendaagse 

taal. Een tekst die de rijkdom van de Bijbel weer toegankelijk maakt 

voor jonge mensen. ‘Daar is dringend behoefte aan’, zegt voorganger 

Diludama Manuel, die het project coördineert. ‘Mensen kijken echt uit 

naar de nieuwe vertaling, omdat die hen helpt het woord van God te 

begrijpen in hun eigen taal. Maar op dit moment is er te weinig geld om 

het vertaalproject af te ronden.’ 
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Informatie van en voor Grave 
 

 

Bloemengroet 

 

25 juni Els Hoiting, Arend en Liesbeth van Rhijn 

09 juli Ernst Crutzen 

16 juli Geurtje Ohlen 

23 juli Riet van Ommen 

30 juli Ds van Hilst 

06 augustus Gerrie en Goos Lam 

13 augustus Roely de Rijk 

20 augustus  Mevr. Van Iperen 

 

 

 

Bedankje 

Lieve Gemeente leden, 

Hierbij dank ik u voor de bloemen en lieve woorden in de dienst waarin 

ik afscheid nam. 

Ook wil ik u bedanken voor de Paaskaars die ik kreeg, deze krijgt een 

mooi plekje in onze kamer, ik was er stil van.                                                                                                                       

Ook dank voor de plant die ik van de kerkenraad had gekregen.                                                                               

Ik heb dit werk van de kerkenraad en diaconie al die jaren met heel 

veel plezier gedaan.  Ik heb het zo lang kunnen doen vanwege de goe-

de samenwerking. 

Ik wens de diaconie en kerkenraad veel wijsheid en succes toe met al 

hun werk in de komende tijd. 

Bedankt allemaal,  

Els Hoiting 
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Van de kerkenraad 

 

Tijdens de slotzondag van 25 juni namen we afscheid van Els Hoiting, 

die zes jaar lang het ambt van diaken vervulde. Haar betrokkenheid bij 

mensen, die het moeilijk hebben in onze maatschappij, is altijd groot 

geweest en maakte dat ze haar ambt met volle overtuiging en inzet 

vormgaf.  

Ankie Smids, diaken en  ad interim voorzitter van het college van kerk-

rentmeesters heeft in oktober haar ambtstermijn er op zitten. We zijn 

blij dat ze heeft aangegeven nog een jaar door te willen gaan. Binnen 

de kerkenraad wordt nog wel bekeken of er een verschuiving van taken 

kan plaatsvinden, waardoor zij minder zwaar belast wordt. 

Frank van Den Dool heeft te kennen gegeven in januari een tweede 

termijn van vier jaar aan te willen gaan als ouderling. Ook daarover zijn 

we zeer verheugd! 

Wat meer achter de schermen zijn er veel vrijwilligers binnen onze 

kerk, die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Twee van hen heb-

ben aangegeven te stoppen als vrijwilliger en wij willen hen graag op 

deze plaats in het zonnetje zetten. Marijke Starren heeft heel wat jaren 

de ledenadministratie van de kerk bijgehouden. Diverse automatise-

ringssystemen vanuit de landelijke PKN kerk heeft zij zich eigen moeten 

maken en de kerkenraadsleden, die bij haar thuis uitleg kregen over 

haar werkzaamheden, konden niet anders dan veel bewondering heb-

ben voor de zorgvuldige manier waarop zij haar werk deed. In het col-

lege van kerkrentmeesters heeft Marijke voor de zomervakantie af-

scheid genomen met welverdiende bloemen en een woord van dank. 

Maar ook vanaf deze plek willen we Marijke heel hartelijk dank zeggen 

voor haar inzet! Marijke heeft haar werk inmiddels overgedragen aan 

Janny Ramp. 

Ook Henk Lieverdink heeft in het college van kerkrentmeesters aange-

geven te stoppen met zijn vrijwilligerswerk voor de kerk. Henk heeft 

tientallen jaren vele functies bekleed binnen de kerk. Nadat hij stopte 

als koster bleef hij nog jarenlang klaar staan om bijvoorbeeld het col-

lectegeld naar de bank te brengen, de liederen op het liederenbord te 

zetten, de kaarsen te vervangen, de mensen te ontvangen, die  

CV-ketels, brandblusapparatuur e.d. kwamen controleren. En nog hon-

derd-en-een klusjes, waar we maar amper weet van hadden. Onlangs 

nog, bij de doorkomst van de Vierdaagse, was Henk al om 6.00 uur in 

de kerk om de groepen van de politie, die al jarenlang onze kerk als 

rustplaats gebruiken, te ontvangen. Henk heeft zelf aangegeven niet 

een uitgebreid dankjewel te willen, zoals wij dat in eerste instantie be-

dacht hadden. Uiteraard respecteren we dat.  
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Vandaar dat we binnenkort alleen met de kerkenraadsleden een mo-

ment kiezen om Henk te bedanken. En uiteraard vanaf deze plaats een 

groot woord van dank aan Henk, die zich zo tomeloos heeft ingezet 

voor onze kerkgemeenschap! 

 

 

De kerkenraad  
 

 

 

 

Ledenadministratie 

Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn. 

 

Verhuisd: 

21-07-2017      Fam. S Dijkink 

Van   Van Egmondstraat 8 

   5361BV Grave 

Naar   Odiliapeel 

Blijft wel lid van onze kerk. 

 

15-08-2017  Mevrouw J. van ’t Geloof 

Van   Molenbloem 23 

   5361PNGrave 

Naar   Pater v.d. Elsenstraat 3 

   Kamer 3A 

   5361EC Grave 

Vertrokken: 

16-07-2017  Dhr. V.F.T Verhagen 

Van   Kriegerstraat 24 

   5361JB Grave 

Naar   Cuijk 

 

Met vriendelijke groeten, 

Janny Ramp  

 

U kunt mij als volgt bereiken: Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave 

Of  per e-mail: ramp.janny@gmail.com   

 

 

mailto:ramp.janny@gmail.com
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Lief en Leed 

 

Met Lucia, Paul en de kinderen gaat volgens eigen zeggen het goed. 

Lucia heeft twee weken geleden radiotherapie gehad en was daardoor 

behoorlijk moe. Op dit moment is ze stabiel en kan er volgens Paul elke 

dag weer een lachje af. Lucia en Paul zien het leven nog steeds positief 

in, ondanks het feit dat ze zo af en toe wel een ‘dipje’ hebben. Niet bij 

de pakken neerzitten zeggen beiden, het leven is te waardevol om de 

dagen dat we er zijn door somberte en verdriet te laten verpesten. 

Paul en Lucia willen iedereen bedanken voor de grote betrokkenheid. 

Ze ervaren deze als een grote steun in de rug. Ook het geloof geeft hen 

beiden kracht en moed. Ze vinden het fijn als er voor hen gebeden 

wordt. 

Na het huisbezoek heb ik Lucia en Paul veel kracht en moed, maar ook 

nog veel levensgeluk gewenst.  

 

 

Van Grave naar Nieuwegein; nieuws uit de gevangenis 

 

Per 1 augustus ben ik niet meer werkzaam als justitiepredikant in Gra-

ve, maar in Nieuwegein. Reden hiervoor is dat ik om pastorale redenen 

naar de echtgenote gebeld heb van een gedetineerde die op alle beper-

kingen zat. (een gedetineerde, die op alle beperkingen zit mag geen 

contact hebben met de buitenwereld).  De man was totaal in paniek, 

omdat hij zich afvroeg of zijn vrouw nog wel leefde. De enige woorden 

die er toen door de gedetineerde gewisseld zijn waren ‘ik houd van je’ 

en ‘ik mis je’. Kennelijk is dit voor Justitie voldoende reden om een ern-

stige waarschuwing te geven en mij over te plaatsen naar een andere 

gevangenis. Daarmee heb ik volgens insiders geboft dat ik nog bij Jus-

titie mag werken. De periode van onderzoek en overplaatsing is een 

moeilijke tijd geweest. Ik wil in mijn hoedanigheid als justitie- en ge-

meentepredikant iedereen bedanken die mij gesteund heeft in deze 

moeilijke tijd: bewaarders, directe collega’s en gemeenteleden. 

De PI Nieuwegein is een mooie gevangenis, met een vriendelijke uit-

straling en een zeer menselijke detentieklimaat. Persoonlijk ben ik 

(achteraf) heel dankbaar voor deze aanstelling. Het geeft me opnieuw 

de energie om me te bekommeren om de gevangen en vaak gemargi-

naliseerde medemens. 

Met de predikant, die vanaf 1 augustus in de gevangenis van Grave 

werkt, worden afspraken gemaakt om de betrokkenheid van de ge-

meente bij de gevangenis te behouden. 

 

Ds. Ton van Brussel  
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Informatie van en voor Cuijk 
PASTORAAT CUIJK 

 

Lief en leed 

Bemoediging 

Goede moed wensen we Petra van Dijk toe, Kattendoorn 25.  

Ook de heer Sjoerd Bosch, Maasveld 140, wensen we alle goeds toe en 

van harte beterschap. 

 

Overleden 

Wij gedenken in eerbied en in genegenheid het overlijden van Huug 

Habermehl op 27 juli. Huug was een sterke persoonlijkheid en een be-

trokken gemeentelid. Huug zou op 11 augustus 85 jaar zijn geworden. 

Onze gemeente heeft veel aan hem te danken. Bovenaan de rouwkaart 

staat een treffende tekst van Rabindranath Tagore:”Sterven is het uit-

doven van een lamp, niet de vernietiging van het licht.” 

Op donderdag 3 augustus werd de afscheidssamenkomst gehouden in 

onze- stampvolle- kerk. De broer van Huug, de zoon en de kleinkin-

deren hebben op zeer persoonlijke en waardige wijze inhoud gegeven 

aan deze samenkomst. 

Wij wensen mevrouw Mien Habermehl, de kinderen, kleinkinderen en 

de verdere familie heel veel sterkte toe en goede moed. De tijd gaat 

verder, maar de herinneringen blijven. 

 

Huwelijksjubilea 

Op 14 september zijn de heer en mevrouw van Voorst-van der Kraats, 

Irenehof 9, 50 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst en een heel fijne 

dag toegewenst. 

Op 28 september zijn de heer en mevrouw Romeijn-Bardoel, Bosrank 

13, 40 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst met deze dag en ook 

een fijne dag toegewenst. 

 

Doopviering 30 juli j.l. 

Op deze zondag mochten we een bijzondere, feestelijke doopviering 

met elkaar in onze gemeenschap beleven. 

We mochten twee kinderen dopen: Romy Sophia en Yuna Elena. 

De ouders zijn: Ronal Fajardo Martinez , afkomstig uit Colombia en 

Trudi Claassen, afkomstig uit Beers. Het gezin woont echter al vele ja-

ren op Aruba. Met goede gevoelens kijken we terug op deze bijzondere 

zondag. 

Wij wensen hen, samen met de familieleden van harte Gods zegen toe. 
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Tenslotte 

Bij een pastoraal bezoek mocht ik een gift in ontvangst nemen van €20, 

van mevr. N.N., bestemd voor onze kerk. Heel hartelijk dank. 

Wij gaan een nieuw kerkelijk seizoen beginnen. U allemaal veel inspira-

tie toegewenst in ons kerkelijk werk tot opbouw van onze gemeente 

Grave-Cuijk in wording. 

Ook de kinderen en jongeren alle goeds toegewenst in het nieuwe 

schooljaar of studiejaar. 

U allemaal heel hartelijk gegroet, 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 achterzijde kerkblad) 

 

 

Bloemengroet 

In de afgelopen periode gingen de zondagse bloemen vanuit de kerk-

dienst naar:  

*zondag 16 april 2017, mw. Meerten, Kaneelstraat 110  

met de wens voor beterschap 

*zondag 23 april 2017, Hetty van Boven, Hazeleger 156 

met de wens voor beterschap 

*zondag 30 april 2017, dhr.van Nieuwenhuizen, Heggerank 36 

met de wens voor beterschap 

*zondag 7 mei 2017, Diny Romeijn, Nagelkruid 10 

met dank voor haar inzet voor de protestantse gemeente Cuijk 

*zondag 14 mei 2017, Froukje Alkema, Isabellalaan 26 

met dank voor haar inzet als contactpersoon 

*zondag 21 mei 2017, Daniëlle Koolhaas, Zuring 84 

met dank voor haar inzet voor de protestantse gemeente Cuijk 

*zondag 28 mei 2017, Reinie van Veldhuizen, Hazeleger 135 

met dank voor haar inzet voor de protestantse gemeente Cuijk 

*zondag 11 juni 2017, Janny Horst, Helwigstraat 12 

met dank voor haar inzet voor de protestantse gemeente Cuijk 

*zondag 18 juni 2017, Gerdien Konijnenbelt, Penningkruid 64 

met dank voor haar inzet voor de protestantse gemeente Cuijk 

*zondag 2 juli 2017, mw. Ds. Marieke den Hartog,  

St. Michielsgestel, met een hartelijke groet 
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*zondag 9 juli 2017, mw. R. van Pelt, In ’t Hoefijzer 35 

met een hartelijke groet 

*zondag 16 juli 2017, dhr.en mw. Coljee, Graaf Hermanstraat 97 

met dank voor haar inzet voor de protestantse gemeente Cuijk 

*zondag 23 juli 2017, mw. Van Cadsand, Dassenburcht 44 

met een hartelijke groet 

*zondag 30 juli 2017, dhr. S. Bosch, Maasveld 140 

met een hartelijke groet 

*zondag 13 augustus 2017, mw. Yabar, Molenstraat 69 

met als dank voor haar inzet bij het koffiezetten 

 

 

Weet u nog iemand van wie U denkt dat een bloemetje goed zal doen? 

Geef het dan door aan uw wijkcoördinator of rechtstreeks via de mail: 

jeanne.grijsbach@home.nl  
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Dankbetuiging 

 

    Hugo Habermehl 

     Huug 

    *11augustus 1932 

    †27 juli 2017 

 

De mensen van voorbij  De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven  zij worden niet vergeten 

De mensen van voorbij  De mensen van voorbij 

zij zijn met ons verweven  zijn in een ander weten. 

in liefde, in verhalen   Bij God mogen ze wonen 

die wij zo graag herhalen  daar waar geen pijn kan komen. 

in bloemengeuren, in een lied  De mensen van voorbij 

dat opklinkt uit verdriet  zijn in het licht, zijn vrij. 

 

(Hanna Lam) 

 

Wij zijn blij met de goede zorg en lieve aandacht die Hugo de afgelopen 

jaren van zoveel mensen heeft gekregen. 

Dank ook voor de vele warme belangstelling, in welke vorm dan ook, 

die er was na zijn overlijden en bij zijn uitvaart. Het heeft ons goed 

gedaan. 

 

      Mineke Habermehl-Alblas 

      kinderen en kleinkinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Leesrooster  

 

 

27 aug. Jesaja 51,1-6 

  Psalm 138 

  Romeinen 11,25-36 

  Matteüs 16,21-27 

 

3 sept.  Jeremia 7,23-28 

  Psalm 105,1-7 

  Romeinen 12,1-8 

  Matteüs 17,14-20 

 

10 sept. Ezechiël 33,7-11 

  Psalm 119,33-40 

  Romeinen 12,9-21 

  Matteüs 18,(1)15-20 

 

17 sept. Exodus 32,7-14 

  Psalm 103,8-12 

  Romeinen 14,5b-12 

  Matteës 18,21-35 

 

24 sept. Jona 3,10-4,11 

Psalm 145,1-12 

Filippenzen 1,21-27 

Matteüs 20,1-16 

 

1 okt.  Ezechiël 18,1-4.25-32 

  Psalm 25,1-10 

  Filippenzen 2,1-13 

  Matteüs 21,23-32 

 

8 okt.  Jesaja 5,1-7 

  Psalm 80,9-20 

  Filippenzen 2,14-18 

  Matteüs 21,33-43 

 

15 okt. Jesaja 25,1-9 

  Psalm 23 

  Filippenzen 3,17-21 

  Matteüs 22,1-14 
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22 okt. Jesaja 45,1-7 

  Psalm 96 

  1 Tessalonicenzen 1,1-10   

Matteüs 22,15-22 

 

29 okt. Deuteronomium 6,1-9 

  Psalm 1 

  1 Tessalonicenzen 2,1-8 

  Matteüs 22,34-46 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschijningsdata volgende edities 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

 

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. 
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Mitra Slijterij Vermeulen - Hoofschestraat 18 - 5361EV Grave

Fullservice Slijterij met een 
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gedistilleerd en wijn.

Gespecialiseerd in Whisky 
en speciaalbier
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o.a. Reek 
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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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