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Kerkdiensten Cuijk 

 

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 

 

12-11-2017  : Mw. ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Unicef 

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

 

19-11-2017  : Ds. P. Simons, Kleve 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : VPTZ Land van Cuijk (terminale zorg) 

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

 

26-11-2017  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Laatste zondag kerkelijk jaar 

Collecte  : Eigen Kerk 

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

 

03-12-2017  : Mw. Ds. Boon, Boxmeer 

Bijzonderheid : 1e Advent 

Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 

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

 

05-12-2017  : 1e Adventsvesper 

Aanvang  : 19.00 uur 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk. 

 

10-12-2017  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Bijzonderheid : 2e Advent 

Collecte  : Lilianefonds 

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

 

12-12-2017  : 2e Adventsvesper 

aanvang   : 19.00 uur 

locatie   : Grotestraat 102, Cuijk 
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17-12-2017   : Ds. G. Boer, Rhenen 

Bijzonderheid : 3e Advent 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Diaconaal werk (nader te bepalen) 

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

 

19-12-2017  : 3e Adventsvesper 

aanvang   : 19.00 uur 

locatie   : Grotestraat 102, Cuijk 

 

 

 

 

 

 

Eerste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst in de Her-

berg 

 

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 

 

 

29-10-2017  : Ds. H. van Haarlem, Helmond 

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 

 

12-11-2017  : Mw. Ds. S. Lerrick, Tiel 

Collecte  : Unicef 

 

19-11-2017  : Ds. P. Simons, Kleve 

Collecte  : VPTZ Land van Cuijk (terminale zorg) 

 

26-11-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Laatste zondag kerkelijk jaar 

Collecte  : Eigen Kerk 

 

03-12-2017  : Mw. Ds. Boon, Boxmeer 

Bijzonderheid : 1e Advent 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Steunfonds van het zuiden 

  

10-12-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : 2e Advent, Heilig Avondmaal 

Collecte  : Lilianefonds 

 

17-12-2017  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Bijzonderheid : 3e Advent 

Collecte  : Diaconaal werk (nader te bepalen) 
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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 

De Reformatie en wij. 

“Je kon beter en gezelliger een glas bier drinken met Luther dan met 

Calvijn”, zei één van mijn leermeesters, lang geleden, gekscherend. 

Daar zit ongetwijfeld veel waars in. We moeten echter wel bedenken 

dat Calvijn veel last had van maaglijden.   

Maar nu serieus. Beide hervormers zijn uiteraard van onschatbare be-

tekenis geweest voor het Protestantisme. We moeten echter wel zeg-

gen dat de hoofdstroom van het Nederlandse protestantisme niet is 

gevormd door Luther, maar door Calvijn en het Calvinisme. En dat be-

tekent meer dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. 

De geweldige Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968) – hij wordt 

wel de kerkvader van de 20ste eeuw genoemd- wij hebben ook in Ne-

derland ontzettend veel aan hem te danken- zei tijdens een naoorlogse  

conferentie in Frankfurt am Main: “Het Duitse volk lijdt aan de erfenis 

van een bijzonder diep geworteld en daarom juist bijzonder wild, onwijs 

en wereldvreemd heidendom. En het lijdt aan de erfenis van de groot-

ste christelijke Duitser, onder de dwaling van Maarten Luther met be-

trekking tot de verhouding van Wet en Evangelie, van wereldlijke en 

geestelijke orde en macht.” Natuurlijk werkten dergelijke woorden van 

Barth als een schok en een oordeel was snel geveld. De democratische 

Zwitser, de verkapte socialist- Barth was sociaal-democraat- had de 

Duitsers en ook Luther nooit goed begrepen! Maar hier lag wel een pro-

bleem en een groot verschil met Calvijn en het Calvinisme.  Luther zei: 

“God regeert de christenheid door het ambt van het Woord en de we-

reld door het ambt van de Overheid.” Die twee moeten goed geschei-

den blijven. Maar toen in de 2e wereldoorlog de Duitse Staat ging 

moorden en het staatshoofd een tiran, een moordenaar bleek te zijn, 

was de kerk machteloos. De Lutherse traditie dacht niet aan opstand, 

omwenteling van een misdadig regime, laat staan tirannenmoord. Ro-

meinen 13 - gehoorzaamheid aan de overheid -  naar Luthers’ uitleg, 

speelt hier een verlammende rol. Het is een godswonder dat er enkele 

witte raven waren- uiteraard de Lutherse theoloog en predikant Dietrich 

Bonhoeffer (1906-1945), die radicaal anders dacht en anders handelde. 

Maar hij was ook al vele jaren gegrepen door de theologie van Karl 

Barth. 

Hoe lag dit nu bij Calvijn? Calvijn was van mening, dat als een overheid 

onrechtvaardig is, als het hier gaat om leven en dood, dan is een op-

stand gerechtvaardigd, zelfs het uitschakelen van een tiran, mits die 

opstand werd geleid door “prinsen van den bloede” zoals Calvijn het 

noemde. “De tirannie verdrijven.”  En dat kwam voor de Nederlanden 

destijds natuurlijk prachtig van pas, in de strijd, de opstand tegen 

Spanje tijdens de tachtigjarige oorlog. 
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Natuurlijk, ik zou nog veel meer kunnen schrijven over Luther en Cal-

vijn en hun geestelijke erfenis, maar dat voert nu te ver. Luther was en 

is van zeer grote betekenis, daar wil ik niet aan tornen. Maar één ding 

moet mij van het hart. Een zeer fundamenteel iets. Zijn vreselijke ge-

schriften gericht tegen de Joden. Vooral het geschrift “Betreffende de 

Joden en hun leugens” uit 1543 en andere kleinere anti-Joodse brochu-

res, moeten wij hardgrondig afwijzen en radicaal veroordelen. Luther 

was helaas een hartstochtelijke antisemiet. Zijn geschriften zijn regel-

recht gebruikt door Hitler en zijn trawanten bij de “Endlösung der 

Judenfrage.” 

Ook dat moet vermeld worden bij 500 jaar Reformatie. 

 

Ds. David Stolk 

 

 

Toelichting bij de Collectes 

 

 

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. 

 

5 NOVEMBER HET VAKANTIEBUREAU VAN DE PKN 

Hetvakantiebureau.nl is onderdeel van de Protestantse Stichting voor 

Diaconaal Vakantiewerk. Al ruim 50 jaar organiseert deze stichting va-

kantieweken voor mensen die niet (meer) eenvoudig zelfstandig op 

vakantie kunnen of durven gaan omdat ze dagelijks zorg nodig hebben 

of een klein sociaal netwerk hebben. De vakanties zijn in o.a. Vakantie-

hotel De Werelt in Lunteren, Roosevelthuis in Doorn, Vaarvakanties op 

hospitaalschip de Prins Willen Alexander en op nog meerdere locaties in 

ons land.  

 

12 NOVEMBER UNICEF  
Niets geeft meer voldoening dan alle kinderen 

geven waar ze recht op hebben. UNICEF helpt 

kinderen over de hele wereld bij het overwin-

nen van armoede, ziekte, geweld en discrimi-

natie. UNICEF is bij rampen en oorlogen direct 

ter plaatse en zorgt ervoor dat kinderen en 

hun families kunnen overleven. Kinderen die er alleen voor staan, krij-

gen van UNICEF bescherming tegen geweld, en misbruik.  
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19 NOVEMBER STICHTING VPTZ LAND VAN CUIJK 

Stichting VPTZ (vrijwillige terminale zorg) Land van Cuijk biedt zorg 

aan mensen, die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Zij is 

gevestigd in een huis in de dorpskern van Sint Anthonis. De ervaring 

leert dat door inzet van vrijwilligers meer ruimte en rust ontstaat. Hier-

door kunnen de direct betrokken familieleden en mantelzorgers deze 

periode zo goed mogelijk samen beleven.  

 
 

26 NOVEMBER LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 

Opbrengst collecte bestemd voor eigen kerk 

 

3 DECEMBER STEUNFONDS VAN HET 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 en 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 protestantse kerken in 

het Zuiden van  Nederland geholpen worden. 

 

10 DECEMBER LILIANEFONDS  
Het  Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen 

en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden 

zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun ge-

meenschap. Samen met lokale contactpersonen zor-

gen ze voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige 

hulp op maat. Met persoonlijke aandacht en (pa-

ra)medische en sociale revalidatie stimuleren ze de 

groei van het kind. Een behoorlijk bestaan is geen 

gunst, het is een basisrecht van elk kind. 

 

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 

 

 

 

Ingezonden 

We hebben zilver in onze haren 

Goud in onze tanden 

Gas in onze darmen  

Stenen in onze nieren 

Lood in onze schoenen 

Kalk aan onze nagels 

Staal in onze heupen 

Elastiek om onze benen 

Vol medicijnen zijn we een goudmijn 

Dus een mens met zoveel mineralen 

Moet zeker wel de 100 halen 

We nemen kritiek op als een spons 

En weten: de economie draait om ons 

We gaan dus fier door het leven 

Maar weten ook  

DE ECHTE RIJKDOM KOMT VAN BOVEN !!!  

  

Ingezonden door Karel de Wee. 

 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:danielle.koolhaas@gmail.com
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SAGE 

 

Sinds een paar jaar wordt in onze 

regio een gezamenlijke Hemel-

vaartsviering georganiseerd door 

Sage. Sage is de afkorting van  

‘samenwerkende Protestantse ge-

meenten’. Hierin nemen de volgen-

de gemeenten deel: Oss, Grave, 

Cuijk, Lith-Oijen, Ravenstein, Uden-

Veghel, Gennep en Boxmeer. Mis-

schien hebt u al wel eens zo’n 

prachtige Hemelvaartsviering be-

zocht. Dan weet u hoe fijn het is om 

in gezamenlijkheid te vieren en el-

kaar te ontmoeten. Als Sage groep willen we graag nog een jaarlijkse 

bijeenkomst organiseren en wel op 5 november a.s. Hieronder treft u 

de uitnodiging hiervoor aan. 

 

 
Uitnodiging 

voor de regionale bijeenkomst op 5 november in de Protestantse Kerk, 

Bagijnenstraat 1 in Grave. Aanvang 14.00 uur 

 

Thema:“Laat zien wat je bezielt“  

Missionair werk in onze leefomgeving in de huidige tijd: waarom, wat 

en hoe? 

 
Ds. Nynke Dijkstra-Algera zal het thema inleiden. Daarna denken we 

samen na over de vraag hoe wij in onze regio kunnen laten zien wat 

ons bezielt. 

Vervolgens genieten we van een high tea. We sluiten de middag af met 

een korte vesper. Eindtijd van deze middag is 17.00 uur. 

 

In verband met de high tea is het van belang dat we een indicatie heb-

ben van het aantal personen dat we kunnen verwachten. Aanmelden 

kan bij de scriba van Grave: jennekevandongen@outlook.com 
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Uitnodiging   

 

gemeenteochtend 12 november Cuijk 

   

gemeenteavond 14 november Grave 

 

Geacht gemeentelid, 

De datum waarop de protestantse gemeenten van Grave en Cuijk sa-

mengevoegd worden tot één gemeente nadert met rasse schreden. Het 

streven is nog altijd om met ingang van 1 januari 2018 één kerkelijke 

gemeente te zijn. De hoogste tijd dus om u bij te praten over de forme-

le én de praktische zaken rondom de samenvoeging. U moet dan den-

ken aan zaken als: 

-het stappenplan van de classis en de formaliteiten bij de notaris 

-de invulling en rolverdeling van de nieuwe kerkenraad 

-de inzet van de beide predikanten in Grave en Cuijk in 2018 en de 

wijzigingen, die het emeritaat van Ton van Brussel met zich meebrengt 

 

In Cuijk wordt de gemeenteochtend gehouden op zondag 12 november, 

direct na de kerkdienst in de Herberg. In Grave zal er een gemeente-

avond zijn op 14 november om 20.00 uur in de Bagijnhof. Mocht u ver-

hinderd zijn om de bijeenkomst in uw eigen gemeente bij te wonen, 

dan kunt u ook aanschuiven in de andere gemeente.  

 

Graag tot ziens op 12 of 14 november! 

 

De kerkenraden van Grave en Cuijk 
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Liturgische klok 

 

Onlangs werd mij gevraagd door gemeenteleden uit Grave, wat die Li-

turgische Klok in Cuijk eigenlijk betekent en waarom die altijd verzet 

wordt. Dit nodigde mij uit om maar eens achter mijn laptop te kruipen 

en hierover wat in het Gemeenteleven 

te schrijven. 

 

De kleuren vindt u ook terug bij de 

stola van de predikant en het anti-

pendium, het kleed op de avond-

maalstafel.  

Deze klok is er jaren geleden geko-

men om vooral aan de kinderen dui-

delijk te maken in welke tijd van het 

kerkelijk/liturgisch jaar we ons 

bevinden en welke kleuren er dan bij 

horen.  

Niettemin is het ook voor de volwas-

senen een goede herinnering van wat 

ze ooit geleerd hebben, heb ik begrepen.  

Bij de klok geef ik onderstaand de betekenis van de kleuren, die u ook 

op internet uitgebreider terug kunt vinden. 

Groen 

Deze kleur wordt gebruikt voor alle zondagen buiten de Kerst- en Paas-

tijd, Advent en Veertigdagentijd. Groen is een kleur van groei en ver-

wachting. 

Wit  

Deze kleur wordt gebruikt voor de zondagen in de Paas en Kerst perio-

de. Wit verwijst naar zuiverheid. 

Paars 

Deze kleur wordt gebruikt voor de 40 dagen voor Pasen en Advent, 

perioden van inkeer. 

Rood 

Deze kleur wordt gebruikt in de Pinkster periode. Rood verwijst naar 

het vuur van de Geest. 

Rose 

Deze kleur kan worden gebruikt op de 3e adventszondag en de 4e zon-

dag in de 40-dagentijd, als de doffe rouw even mag worden onderbro-

ken door een glimlach omdat we op de helft van de voorbereidingstijd 

zijn gekomen en de blijdschap van Pasen, resp. Kerstfeest naderbij is 

gekomen. 

 

Diny Romeijn. 
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Orgelexcursie Grave, Escharen en Cuijk 

 

Zaterdag 7 oktober 2017 werd een najaarsexcursie georganiseerd door 

de Brabantse Orgelfederatie, welke dit jaar werd gehouden in Grave, 

Escharen en Cuijk. Samen met zoon Jeroen van Kleef en partner Mar-

the de Jong heeft ondergetekende deelgenomen aan deze excursie. 

We zijn gestart om 10.00 uur in de St. Elisabethkerk Grave. Pastoor 

René Aarden heette ons welkom en gaf een toelichting over het Smits-

orgel (1846). Het orgel werd hierna bespeeld door de nog jonge (1990) 

organist titulair van het Smits-orgel in Boxtel, de heer Tommy van 

Doorn.  

 

In Escharen waren we te gast in de St. Lambertuskerk, alwaar we uit-

leg kregen over de geschiedenis van het Brammertz-orgel. (1730? – 

1843) Mogelijk is dit door Brammetz gebouwd, maar werd in 1843 door 

Smits uit Reek in Escharen geplaatst. Ook dit orgel werd door de heer 

Tommy van Doorn bespeeld. 

Hierna vertrokken we richting Cuijk, waar we een boterhammetje heb-

ben gegeten bij mij thuis en de rest van de cursisten de gelegenheid 

hadden om in het centrum te lunchen. Om 13.30 uur werden we opge-

wacht in onze eigen Protestantse Kerk in Cuijk en werden verwelkomd 

door de heer Gert-Jan Konijnenbelt, die ons vertelde over de geschie-

denis van het orgel en gaf orgeladviseur en organist de heer Henk 

Kooiker toelichting over de restauratie en uitleg over ons prachtige van 

Hirtum-orgel uit 1830. Hierna werd het orgel bespeeld door de heer 

Henk Kooiker. 

 

Als laatste van deze excursie wandelden we naar de St.Martinuskerk in 

Cuijk en werden we opgewacht door de heer Hans Kerskes van de 

Vriendenkring van het Severijn-orgel en gaf de heer Johan Zoutendijk 

uitleg af over het Severijn-orgel uit 1648.  

Het orgel werd bespeeld door de heer Pieter Dirksen, titulair organist 

van dit orgel.  

Dit orgel heeft een rijke geschiedenis. Het e.e.a. hebben we al mogen 

horen tijdens onze startzondag op 1 oktober jl. door pastoor Theo La-

mers toen we de St.Martinuskerk bezochten. 

 

Als herinnering aan deze orgelexcursie kregen alle deelnemers na af-

loop een CD uitgereikt met de werken die door de genoemde organis-

ten op de 4 orgels waren gespeeld. 

Het was voor ons en alle deelnemers een zeer interessante, leerzame, 

maar vooral mooie muzikale dag. 

 

Diny Romeijn, organiste Cuijk. 
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Oecumenische Gespreksgroep weer van start 

 

Lieve mensen, 

  

Dit najaar zullen we elkaar in november weer ontmoeten. Na enige aar-

zeling zou ik in deze bijeenkomsten toch het ‘Onze Vader’ willen behan-

delen. Het 'Onze Vader’ roept bij sommigen van ons wat weerstand op. 

Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er allerlei oeverloze 

bespiegelingen kunnen ontstaan over de losse gebeden van dit gebed. 

  

Vorige jaar is er bij uitgeverij Adveniat – in herdruk - een boekje ge-

naamd ‘Avinoe’ uitgekomen. Hierin wordt dieper ingegaan op de joodse 

achtergronden van het Onze Vader. In het voorwoord wordt er op ge-

wezen dat het 'Onze Vader’ niet alleen een christelijk gebed is, maar 

tevens door en door joods van opbouw en thematiek. 

  

Al lezend kwam ik tot verrassende inzichten in de joodse gebedscultuur 

en moest ik de woorden achter op het kaft beamen: ‘het joodse bidden 

is een dienst van het hart, niet van de lippen, een opvoeding tot een 

wezenlijk andere houding, een andere beleving van de tijd, een ander 

staan in de wereld’. 

  

Ik kan niet anders dan dit aan jullie, sympathieke, betrokken en en-

thousiaste deelnemers aan de oecumenische gespreksgroep, voorleg-

gen. 

  

De oecumenische gespreksgroep staat voor het najaar ingepland op de 

volgende data:  

13/11; 20/11; 27/11 en 4/12 

We beginnen steeds om 19.30 uur in de bovenzaal van de kerk in Gra-

ve. 

Het thema voor 2018 zou de bergrede kunnen zijn, maar dat hoeft niet 

per sé. We kunnen tijdens de bijeenkomsten ook tegen een ander inte-

ressant thema aanlopen. 

  

Schrijf voor 2018 alvast de volgende data in je agenda: 

  

5/2; 12/2; 19/2 en 26/2 

  

Met hartelijke groet, 

  

Ton van Brussel 
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Ingezonden 

Kerk à la carte 

 

Enige tijd geleden sprak ik iemand na de kerkdienst bij de koffie. Ik had 

haar al een lange tijd niet meer gezien. "Hé wat leuk; goed je weer hier 

te zien, hoe gaat het met je?" "Het is puur vanwege de speciale dienst 

van vandaag dat ik er even ben, ik heb me bij een andere kerk aange-

sloten, bij een kerk waar ik me wat meer thuisvoel". 

 

Thuisgekomen vraag ik me af: Kan je zomaar je vertrouwde kerk de 

rug toekeren? Had je daar dan intussen niéts opgebouwd met de ande-

re gemeenteleden? 

In het voorlaatste nummer van Gemeenteleven las ik een bijdrage van 

Jan Hoiting "Het is nooit goed", het was me uit het hart gegrepen. 

  

Ik loop er vaker tegenaan dan ik zou willen; kerkelijk consumptie-

gedrag. De krenten uit de pap zoeken. Als die of die preekt dan kom ik 

niet. Of er wordt bewust achter een favoriete predikant aan gereisd, 

want alleen bij hem of haar krijg ik een preek die bij me past. Kerks-

hoppen wordt dit genoemd. Mag dit dan niet? Ach, het kan verhelde-

rend zijn en misschien zelfs verfrissend om eens bij de 'buren' te ker-

ken, maar ik denk dat het toch belangrijk is om vooral je eigen kerk 

trouw te zijn.  

De preekvoorziening weet er van mee te spreken: "Die of die predikant 

moet je maar niet meer uitnodigen; een preek van maar liefst een half 

uur, dat kan echt niet hoor". De ene predikant preekt te zwaar, de an-

dere te licht of is inhoudelijk niet sterk genoeg enzovoort. Tja, je krijgt 

als voorziener de gelegenheid niet om een predikant even 'uit te probe-

ren', even te kijken of hij/zij wel strookt met de gemiddelde smaak van 

onze bezoekers. Gaat er een dominee voor met een hoog 'pinksterge-

halte', geheid dat er onder hetzelfde publiek mensen zijn die dit gewel-

dig vinden en weer anderen die het afkeuren. Mijn moeder zei ooit: Als 

de dominee je niet zo aanspreekt, dan is het aan jou om voor en tij-

dens de kerkdienst voor hem te bidden". 

 

Ik geloof dat het, in deze tijd van ontkerkelijking, heel belangrijk is dat 

we proberen de gelederen gesloten te houden. Laat je zien, wees aan-

wezig! De ontmoetingen tijdens en na de dienst zijn doorgaans zeer 

opbouwend, terwijl het wegblijven in omgekeerde zin juist een negatie-

ve aanzuigende werking kan hebben.  

Cuijk zocht toenadering om samen met Grave het schip drijvende te 

houden. Maar wat er in Cuijk gebeurde kan ook in Grave gebeuren. 

Daarom roep ik alle betrokkenen van onze relatief kleine Protestantse 

Kerk Grave/Cuijk op om hun kerk met volle inzet te steunen en trouw 
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te blijven. Je gaat immers niet alleen maar naar de kerk om er iets te 

ontvangen. Met elkaar zijn we kerk en hebben we er dus ook iets 

te bréngen. Alleen met alle hens aan dek houden we de vaart erin.  

 

Kerk à la carte: PKN-Grave-Cuijk hoopt u een aantrekkelijk en gevari-

eerd menu te blijven bieden. Graag tot ziens!!! 

 

Frank van Den Dool 

 

 

Open Kerkendagen in Grave 

 

Op zaterdag 25 en/of zondag 26 november zijn álle kerken (katholieke, 

protestantse en met een herbestemming) in Brabant geopend. Dat is 

althans het streven van een brede werkgroep die deze landelijk unieke 

manifestatie aan het organiseren is. Door middel van deze eerste Bra-

bantse Open Kerkendag willen de initiatiefnemers de aandacht van een 

breed publiek vestigen op kerken als voor Brabant bepalend cultureel 

erfgoed. Dit is dringend nodig, omdat steeds meer kerken aan de ere-

dienst worden onttrokken en een andere bestemming moeten krijgen. 

Dat kan alleen als er een Brabant-brede betrokkenheid ontstaat. Daar 

is de Brabant Open Kerkendag op gericht.  

 

In Grave hebben alle besturen/eigenaren van de kerken en kloosters de 

handen ineengeslagen en gezorgd voor een verbindend programma. 

Zowel de vier kerken van de Elisabethparochie, als het Emmaüskloos-

ter, het Kerkje in Velp en kasteelklooster Bronckhorst (het voormalige 

rode nonnenklooster in Velp) en onze kerk zijn op beide dagen van 

12.00 tot 16.00 uur open. In elke kerk zal een verteller zijn, die een 

kort verhaal over de locatie vertelt. Verder zal er in elke kerk het ant-

woord op een van de vragen te vinden zijn, die in een programmaboek-

je zijn opgenomen. Bij het goed beantwoorden van alle vragen is een 

leuke attentie te krijgen. Er is een prachtige fietstocht te maken, die 

langs alle opengestelde kerken en kloosters leidt. 

 

Het lijkt een vreemde eend in de bijt, dat ook het Graafs Museum mee-

doet aan de openstelling in het weekend. Maar toevallig vindt in dat-

zelfde weekend vanuit omroep Gelderland een radio-uitzending vanuit 

Grave plaats over de hertogen van Gelre. Die hele week staat Grave bij 

omroep Gelderland in de belangstelling vanwege hertog Arnoud van 

Gelre. De combinatie met de open kerkendag is niet zo vreemd als je 

bedenkt dat er een herinneringsplaquette van Arnoud van Gelre in de 

Elisabethkerk hangt en dat Arnoud van Gelre zich persoonlijk bemoeide 

met de Bagijnen, die om onze kerk heen woonden. In 1436 waren de 
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Bagijnen niet zo serieus meer, dus Arnoud vond het tijd om de regels 

aan te scherpen!  

Al met al redenen genoeg om in het weekend van 25 en 26 november 

een rondje te maken langs dat prachtige religieus erfgoed dat Grave te 

bieden heeft! 

 

Namens de Graafse organisatie van de open Kerkendagen, 

Jenneke van Dongen 

 

 

 

 

 

In deze aflevering informatie over het aantal Nederlanders dat de Bijbel 

leest, over een editie van de Bijbel in gewone taal die bestemd is om 

cadeau te doen, over de introductie van een bijbel in een Surinaamse 

taal in Nederland en een puzzel waar u uw kennis kunt toetsen. 

  

1. 1 op de 5 Nederlanders leest de Bijbel 

Een kleine drie miljoen volwassen Nederlanders lezen in de Bijbel. Dit 

blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). 

Het onderzoek naar bijbelgebruik in Nederland werd uitgevoerd door 

onderzoeksbureau Blauw, in samenwerking met het Centrum voor Con-

textuele Bijbelinterpretatie. De resultaten zijn beschikbaar via bijbelge-

nootschap.nl. 

Rieuwerd Buitenwerf, directeur NBG: ‘Uit 

het onderzoek blijkt dat de Bijbel vandaag 

nog steeds een belangrijke rol speelt voor 

veel Nederlanders. 29% van de volwasse-

nen vindt de Bijbel relevant. Van hen leest 

een derde er tenminste wekelijks in.  
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Opvallend is verder het effect dat Bijbellezen op mensen heeft. Een 

ruime meerderheid geeft daar positieve woorden aan.’ 

 

Bijbel verrast 

De Bijbel verrast (73,8%), stemt vrolijk (77,1%) en geeft antwoord 

(75,5%), zeggen de lezers. In veel reacties wordt de Bijbel een leidraad 

voor het leven genoemd. Dat de Bijbel ook kan confronteren, schrikt 

maar een enkeling af. Het onderzoek geeft ook aan dat mensen zich 

willen spiegelen aan de Bijbel. Daarbij hebben ze behoefte aan meer 

uitleg en hulp bij het toepassen ervan in hun leven. 

 

Verbinding 

Daarnaast blijken kerkelijke achtergrond en omgang met de Bijbel 

maar beperkt aan elkaar gerelateerd. Buitenwerf: ‘Hoe iemand naar de 

Bijbel kijkt, is niet terug te brengen tot zij of haar denominatie. We 

hopen dat dit besef verbindend kan werken.’ Het NBG faciliteerde afge-

lopen dinsdag een gesprek over het onderzoek met kerkgenootschap-

pen en christelijke organisaties.   

 

Aansluiting 

Het Nederlands Bijbelgenootschap deed dit onderzoek in het kader van 

een nieuw beleidsplan. De uitkomst helpt het NBG om nog beter aan te 

sluiten bij de behoeften van huidige bijbellezers. Christelijk Nederland 

vraagt om materiaal in begrijpelijke taal, dat actief een brug slaat tus-

sen de wereld van de tekst en de lezer van nu. Materiaal zonder kerke-

lijk jargon en zonder vooraf vaststaande interpretatie. Een laatste op-

vallende uitkomst van het onderzoek is een breed gedeeld verlangen 

om de Bijbel door te geven aan de volgende generatie. 

 

2. Bijbel in Gewone Taal om weg te geven 

Sinds kort bestaat er een weggeef-editie van de Bijbel in Gewone Taal, 

de duidelijkste en begrijpelijkste Nederlandstalige bijbel. Deze editie is 

per set van vijf verkrijgbaar voor 25 euro bij het Nederlands Bijbelge-

nootschap (NBG). Het NBG hoopt dat mensen die open staan voor de 

Bijbel, er nu een in handen krijgen en de rijkdom ervan ontdekken en 

ervaren. 

‘We willen met deze editie kerken, missionaire organisaties en christe-

nen helpen om de Bijbel door te geven. Bijvoorbeeld aan mensen die 

een Alpha-cursus volgen, bezoekers in de kerk, of bijvoorbeeld aan de 

buren’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 
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Boek van hoop en realiteitszin 

Voorin deze editie leggen zes bekende mensen uit waarom zij de Bijbel 

een inspirerend boek vinden. Soulzanger Dwight Dissels zegt: ‘De Bijbel 

laat zien waarop ik mag hopen, juist in een tijd van onzekerheid en 

onwetendheid.’ Actrice en theatermaker Gerda Havertong: ‘Het leven is 

niet controleerbaar, kent geen pardon en zit vol verrassingen. De Bijbel 

laat dit zien, en leert mij: dit is hoe het leven bedoeld is. Die erkenning 

van de weerbarstigheid van het leven geeft mij rust en troost.’ En psy-

chiater Dirk de Wachter benadrukt: ‘De verhalen uit de Bijbel zijn een 

van de belangrijkste wortels van onze identiteit.’ 

 

Populair 

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is een populair 

boek; er zijn zo’n 300.000 exemplaren van ver-

kocht. Het is een duidelijke, eigentijdse en be-

trouwbare vertaling uit de bronteksten. De BGT 

trekt een breed publiek van jong tot oud, van 

mensen die voor het eerst de Bijbel open slaan 

tot christenen die er dagelijks in lezen en ver-

schillende vertalingen gebruiken. De nu ver-

schenen weggeef-editie is in vier kleuren te be-

stellen in de NBG-Bijbelwebshop: 

shop.bijbelgenootschap.nl  

 

3. Koning ontvangt Bijbel in Sranan Tongo  

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ontving op 4 september op 

Paleis Noordeinde een delegatie van het Nederlands Bijbelgenootschap 

(NBG) en het Surinaams Bijbelgenootschap.  

 

De bijbelgenootschappen in Nederland en Suriname werken op een 

aantal gebieden samen, waaronder de totstandkoming van een Bijbel in 

het Sranan Tongo. Deze taal wordt in Suriname (naast het Nederlands) 

zeer veel gesproken. De Koning kreeg een exemplaar van deze bijbel 

overhandigd om te markeren dat deze ook in Nederland wordt geïntro-

duceerd. De Koning is beschermheer van het Nederlands Bijbelgenoot-

schap.  

 

 

 

Het gesprek met de delegatie ging 

onder meer over de betekenis van 

de migrantenkerken in Nederland.  
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Volgens recente cijfers is het aantal migrantenchristenen in ons land 

gestegen naar 1,3 miljoen. Het NBG gaat de komende jaren meer con-

tact leggen met deze kerken; het aanbieden van de Sranan Tongo Bij-

bel aan de Koning representeert het begin daarvan. De komende weken 

zal de Sranan Tongo Bijbel op diverse plaatsen in Nederland gepresen-

teerd worden. De Bijbel is verkrijgbaar in de bijbelwebshop van het 

Nederlands Bijbelgenootschap. 

 

4. Puzzel: Over wie gaat het? 

 

1) Ik ben koning van Juda. Ik was ziek. Toen bad ik tot God. De pro-

feet Jesaja vertelde dat ik nog vijftien jaar mocht blijven leven. 

2) Ik ben een profeet. Ik zit bij de beek. 

Raven brengen mij te eten. 

3) Ik ben een tovenaar. Eens reed ik op mijn ezelin. 

De ezelin was heel dwars en ik sloeg haar. Toen praatte het dier te-

gen mij. 

4) Ik kom uit Moab. Maar ik ging met mijn schoonmoeder naar Israël. 

Daar verzamelde ik koren op het land van Boaz. Ik ben de over-

grootmoeder van David. 

5) Ik ben woedend op mijn broer! Hij heeft mijn vader bedrogen. Hij 

trok kleren van mij aan. 

Hij deed geitenvellen op zijn armen om net zo harig te zijn als ik. En 

toen kreeg hij mijn zegen! 

6) Ik woonde vroeger in een prachtige tuin. 

Nu niet meer, want mijn man en ik hebben gezondigd. Ik heb geen 

moeder, maar zelf ben ik de moeder van alle levenden. 

7) Ik was een officier uit het leger van David. 

Mijn vrouw heet Batseba. Maar koning David wilde met haar trou-

wen. Daarom zorgde hij ervoor, dat ik gedood werd door de vijand.  

8) Welk woord moet worden ingevuld? 

Levend ..... 

..... uit de rots 

9) Johannes zegt: Ik doop je met ....., maar na mij komt iemand die 

zal dopen met de heilige Geest. 

10) Ik heb heel lang haar. 

Ik ben heel sterk. 

Ik versloeg in mijn eentje duizend Filistijnen. 

 

Schrijf van elk antwoord de eerste letter op. Je ziet dan in welke taal 

het grootste gedeelte van het Oude Testament is geschreven. 
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Startzondag 

Op zondag 1 oktober is weer de startzondag gevierd na afloop van de 

gezamenlijke dienst in Cuijk. 

 

Na de koffie en soesjes liep iedereen (in 

de stralende zon) naar de beeldentuin 

naast de Martinuskerk. In deze tuin ver-

telde gemeentelid Kees Buscop over de 

protestantse en de rooms-katholieke be-

graafplaatsen die hier, gescheiden door 

een muur, naast elkaar liggen. Als één 

van de vrijwilligers kon hij ook het één en 

ander vertellen over de geschiedenis van 

de beeldentuin en de historische tuin. 

 

Vervolgens gingen we naar de rooms-

katholieke kerk waar pastoor Theo La-

mers ons een mooie rondleiding gaf. Na 

een opmerking over de dierenschilderin-

gen in de kerk, liep vervolgens iedereen dieren te zoeken… 

 

De startzondag is afgesloten met een gezamenlijke “Amerikaanse” 

lunch in De Herberg, zie foto. 

 

Oogstdienst 

Na het succes van vorig jaar willen we dit 

jaar, volgens hetzelfde recept, een gezamen-

lijke oogstdienst organiseren, en wel op  

zondag 5 november. 

 

Aan iedereen die wil bijdragen aan dit feest, 

waarin wij onze dank willen tonen voor alle 

goede gaven, wordt gevraagd iets van Oogst 

mee te brengen naar de kerk en dit voorin 

bij, voor of op de tafel uit te stallen. Dit mag 

heel gevarieerd zijn; bijvoorbeeld eigen ge-

maakte jam, baksels, groente, fruit uit eigen tuin, bloemen, tekenin-

gen, kaarten, iets gebreid, gehaakt, genaaid, van alles is mogelijk.  

 

De binnengebrachte oogst zal na de dienst naar De Herberg worden 

gebracht, waar het tijdens het koffiedrinken op ludieke wijze verkocht 

zal worden.  
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Ingezonden door INlia 

Bericht uit de bbb+ in Groningen, over overleven en hoop op mense-

lijkheid. 

 

Hij ijsbeert al een paar minuten voor het kantoor heen en weer, stipt 

op tijd voor de interview-afspraak. Een oudere man, klein van stuk en 

onberispelijk gekleed. De 73-jarige Droon was in de provincie Kabul een 

gerespecteerd man. Eigenaar van een succesvol exportbedrijf en geluk-

kig getrouwd met Bahar (69). Een fijn leven was het, knikt Bahar. Ze 

heeft zich bij haar man gevoegd, de twee glimlachen even naar elkaar.   

Hebben ze kinderen? Het lijkt zo’n onschuldige vraag. Zo’n doodgewone 

‘praatje als je nieuwe mensen ontmoet’-vraag: hebben jullie kinderen? 

De stilte valt in de kamer als een blok. Bahar krimpt ineen, trekt de 

shawl een beetje voor haar gezicht en zwijgt. Het is aan Droon om het 

verhaal uit de doeken te doen. “Wij hadden drie kinderen, twee doch-

ters en een zoon.” Hadden. Bahar begint te huilen. Eén dochter is 

spoorloos, de zoon is dood. Vermoord door de Taliban. In hun eigen 

huis werd hij doodgeschoten, in hun bijzijn. De Taliban wilden hun 

dochter meenemen, ze zou aan een van de Taliban-mannen gegeven 

worden. Uitgehuwelijkt. Het meisje wilde niet. Droon en Bahar hebben 

hun dochter laten onderduiken, ervoor gezorgd dat ze kon vluchten. 

Daarop kwamen de Taliban verhaal halen. De familie zou boeten voor 

deze ongehoorzaamheid. Eerwraak was volgens de Taliban vereist. Va-

der en zoon werden in hun eigen huis neergeschoten, voor de ogen van 

moeder. Alleen vader overleefde het. Hij heeft de kogel nog in zijn lijf. 

De pijn is een dagelijkse herinnering aan de moord op hun zoon. Niet 

dat dat nodig is, want ze denken alle dagen aan hem. “Elke nacht zie ik 

mijn zoon voor me”, zegt Bahar, “elke nacht ben ik wakker met hem”. 

Droon raakt haar even aan. Ik moet denken aan de woorden van Ko-

ning Willem-Alexander in het interview met Wilfried de Jong, over zijn 

moeder en het overlijden van Friso: “En dan zie je wat het met een 

moeder doet als ze haar kind kwijtraakt.” Ze is stuk. “Ons leven is ka-

pot”, zegt ze. Om te overleven vluchtten ze uit Afghanistan. De eer-

wraak was nog niet volledig ingelost, immers. De IND gelooft hen niet, 

daarom kregen ze geen vergunning om hier te blijven. Volgens de IND 

zou hun leven in Afghanistan geen gevaar lopen. Droon en Bahar weten 

zeker van wel. Zij kennen de Taliban. De Nederlandse overheid heeft al 

geprobeerd om hen uit te zetten naar Afghanistan, maar kreeg het be-

nodigde papierwerk niet geregeld. Dus werd het echtpaar op straat ge-

zet. Hij is aan zijn hart geopereerd, staat onder behandeling bij een 

cardioloog en heeft COPD. Van zijn longen functioneert nog maar een 

kwart. “De IND heeft ons in de steek gelaten”, zegt Droon, “ze hebben 

ons leven nóg moeilijker gemaakt. Op straat leven… wij waren respec-

tabele mensen.” Hij kijkt vertwijfeld. Ze zijn INLIA eeuwig dankbaar 
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voor het feit dat ze nu onderdak hebben en toegang tot medische hulp. 

De juridische afdeling van INLIA kijkt of het echtpaar op medische 

gronden alsnog in Nederland mag blijven. Droon: “Wij hopen op men-

selijkheid bij de autoriteiten.” Het is, zegt een collega naderhand, een 

hoop die we in Nederland mogen koesteren.  

 

 

Informatie van en voor Grave 
 

 

Bloemengroet 

 

 

27 augustus Ds. Van Marion 

10 september Jan de la Bije 

17 september Corrie Kersten 

24 september Willy v.d. Bult 

08 oktober Jan Teunissen 

15 oktober Fam. van Hooren 

22 oktober Alie Zuidema 

 

 

 

Bedankje 

Beste gemeenteleden 

Blij verrast was ik toen ik bij thuiskomst een boeket prachtige bloemen 

zag staan. Met bijbehorende brief waarin jullie allemaal je naam hebt 

geschreven. Vooral van dat laatste kreeg ik een warm gevoel. Ik kreeg 

die bloemen omdat ik veel werk verricht voor de vluchtelingen. Om 

deze reden voelde ik me ook een beetje beschaamd: ik verricht inder-

daad veel werk maar doe dat o, zo graag. Het bezig zijn op deze ma-

nier verrijkt mijn leven. Ik heb met allemaal een goed contact, leer hen 

Nederlands, ben hun chauffeur, ondersteun ze bij bezoeken aan rech-

ters en advocaten en ga met hen naar Schiphol als er sprake is van 

familiehereniging. Mijn huis staat vol meubels om hun huizen in te rich-

ten, op zolder liggen de kinderkleertjes die ik van vrienden krijg na de 

kledingbeurs, en af en toe lukt het me om de zoveelste fiets of fietsje 

te brengen naar dat gezin wat nog geen geld heeft om een fiets te ko-

pen. Het lijkt allemaal heel veel en dat is het ook. Maar van werk wat je 

graag doet wordt je niet moe. Ik krijg er zoveel voor terug. Ik leer heel 

veel van mijn buitenlandse vrienden, of het nu christenen zijn, moslims 

of ongelovigen. Hun vriendschap is me heel veel waard. Het is soms 
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zwaar als je hun heimwee ziet, hun verdriet om het achterlaten van alle 

mensen die zij lief hadden, hun ontheemd zijn. Hun onzekerheid en 
angst.  

Maar wat is het mooi als je na enige tijd ziet dat ze tot rust komen en 

aan de slag gaan om een nieuwe toekomst op te bouwen. Ik voel me 
vereerd dat ik mag delen in hun bestaan. 

Dus bloemen? En toch deed het me goed die mooie kleurrijke bos. 

Daarom aan jullie allemaal: Dank je wel. 

Corrie Kersten 

Ledenadministratie 

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

 

Verhuisd: 

16-08-2017  Mevrouw J.M. van Iperen 

Van   Airborneplein 17 

   5361CA Grave 

Naar   Ptr. Van den Elsenstraat 37 

   5361EC Grave 

 

Overleden: 

09-10-2017  Mevrouw L. van Hooren–Zuidema (55 jaar)  

   Coeberghlaan 11 

   5361JP Grave 

 

Verhuisd met onbekende bestemming: 

   Babar Khan 

   AZC Grave 

 

 

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 

 

In memoriam Lucia van Hooren-Zuidema 
 
Op maandag 9 oktober overleed op 55-jarige leeftijd Lucia van Hooren. 

Lucia was een levenslustige vrouw die met een grote liefde voor haar 

man Paul en de kinderen Doreth en Karsten, Maud, Wiecher en Teun, 

Esther en Astrid haar ziekte droeg. Het was heel bijzonder om te zien, 

dat de familie elke dag probeerde om volop in het leven te staan en 

ervan te genieten.  

 

Niet denken aan de dag van morgen, maar nú leven. Samen met haar 

Paul en de kinderen was ze zich ervan bewust, dat bij de pakken neer-

zitten geen optie was, maar dat dit veeleer het leven dat hen nog restte 

kon bederven. Daarom was het adagium laten we de dag plukken met 

alles wat zij te bieden heeft en er iets moois van maken. 

 

Velen hebben zich ongetwijfeld afgevraagd of er misschien toch geen 

extra hulp ingeroepen moest worden voor het gezinnetje. Kon Paul het 

wel aan? En hoe zat het met de kinderen? Het is wonderlijk om te zien, 

hoe de dappere houding van Lucia, Paul en de kinderen heeft geleid tot 

een waardig en intens geleefd leven tot het einde toe. 

 

Op de rouwkaart stonden de veelzeggende woorden: 

 

‘Ik heb genoten van het leven, 

van jullie allemaal evenzeer. 

Graag had ik de wereld nog wat kleur gegeven, 

helaas, dat mocht niet meer. 

Wanneer er iemand aan mij denkt, 

dan zonder veel verdriet. 

Bedenk het leven is maar kort, 

dus is mijn wens: geniet! 

 

Wij wensen en bidden Paul en de kinderen heel veel sterkte toe met het 

dragen van dit enorme verlies! 

 

Ds. Ton van Brussel 
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Van AZC Velp (Grave) naar Hoek van Holland 

 

Op 7 oktober 2017 mocht ik Parisa Hassanzadeh, Mohnse Mahdizadeh 

en zoontje Sajad van het AZC Grave overbrengen naar Hoek van Hol-

land. Zij hebben een woning gekregen in Hoek van Holland, waarmee 

zij erg gelukkig zijn. De woning was wel heel kaal, maar daaraan wordt 

nu hard gewerkt. Het hele huis hebben ze nu al voorzien van een lami-

naat vloer. De trap moest nog geschilderd en gelegd worden. Een grote 

boedelbak vol goederen ging mee van het AZC naar Hoek van Holland. 

Namens onze kerk zijn zij aangemeld bij de PKN kerk in Hoek van Hol-

land met de belofte dat er op zeer korte termijn een bezoek afgelegd 

wordt. Parisa gaf aan dat zij naar de Dorpskerk zou gaan in Hoek van 

Holland en daar ook contact zou zoeken. Zij had aan de buren gevraagd  

waar een protestantse kerk in de omgeving was. 

Een kaartje van hier zal ze goed doen: Columbusstraat 30, 3151 BD 

Hoek van Holland. 

 

Vriendelijke groet  

Jan Hoiting. 

 
 

Vrijwilligers 

 

Duizendpoot Henk Lieverdink had aange-

geven dat er vooral niet te veel poeha 

moest zijn, nu hij stopte met al zijn taken 

als vrijwilliger van de kerk. Uiteraard res-

pecteerden we dat. Maar we konden Henk 

niet laten vertrekken zonder een welge-

meend ‘dankjewel’ en een paar cadeau-

tjes: boeken over kerkorgels en een 

bloemetje voor Dien. Omgekeerd verras-

ten Henk en Dien de kerkenraad met mooi ingelijste 

spreuken over het huis van God. Als kerkenraad mer-

ken we keer op keer weer hoe groot het belang is van 

die grote groep vrijwilligers, die ongezien en onge-

merkt onze kerk draaiende houden. Het is daarom 

ook dat we binnenkort een middag organiseren om 

alle vrijwilligers te bedanken voor hun voortdurende 

inzet. Wanneer dit precies zal plaatsvinden en wat we 

gaan doen, dat horen de vrijwilligers binnenkort. 

 

De kerkenraad 
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Passage 

 

Op 7 september begon ons najaarsseizoen. Dit keer werden wij gastvrij 

ontvangen door Lies van den Dool. Het was als vanouds heel geani-

meerd en iedereen was blij dat we gingen beginnen met ons program-

ma. Dat begon buitengewoon goed, toen wij op 18 september Roelie en 

Peter Kuiper uit Oldendiever konden verwelkomen. Zij vertelden ons 

over het behoud en gebruik van de midwinterhoorn. Al in de tijd van de 

Germanen werd een hoorn gebruikt, vaak uit angst voor het onbeken-

de.  Bijvoorbeeld vanwege hun angst voor de god Wodan, die met de 

geesten van overleden voorouders naar de aarde zou komen.  De Ger-

manen geloofden dat zij met hun hoorngeschal de geesten konden te-

rugblazen. Verrassend dat de midwinterhoorn zoveel tonen kan laten 

klinken. Tijdens het spannende verhaal van Roelie hoorden wij op de 

achtergrond steeds het geluid van Peter met zijn hoorn. Ook Roelie liet 

zich deze avond niet onbetuigd. Nog steeds worden er in de winter in 

de omgeving van Diever wandelingen georganiseerd, waarbij regelma-

tig op afstand het geluid van de hoorn weerklinkt. Het was een fantasti-

sche avond.  

Op 20 september keken een aantal dames van onze filmclub naar de 

indrukwekkende Deense film Jagten. Het verhaal gaat over een onder-

wijzer, die ten onrechte wordt beschuldigd van seksueel misbruik van 

een kleuter, waarna de dorpsgemeenschap een ware heksenjacht op 

hem begint. 

Op 16 oktober was de heer Jan Meerdink , levensmiddelentechnoloog, 

op bezoek. Hij heeft over de hele wereld gereisd en samengewerkt met 

mensen uit allerlei culturen, met andere waarden en normen. Met name 

het belang van religie voor mensen kan in zijn ogen moeilijk onderschat 

worden. Mensen moesten vroeger ondervinden of  voedsel wel voor 

menselijke consumptie geschikt was. Daarom was koosjer en halal zo 

belangrijk. Er moest op een schone manier met voedsel worden omge-

gaan.  

Op 20 november hebben wij mevrouw dr. Simona Cristescu te gast en 

zij houdt een lezing over het nut van wetenschappelijk onderzoek. Zij 

doet al jaren onderzoek met lasers. 

Mocht u belangstelling hebben in onze activiteiten, neem dan contact 

op met Lies van den Dool. Tel:. 024-2000149. 
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Geboren 

 
Jeroah 
Samuel 
 

16 oktober 2017 18.04 uur  

 

There's no shadow You won't light up 

Mountain You won't climb up 

Coming after me  

 

Joehaaa! Wij zijn enorm blij want Jeroah is daar. Wat heeft God hem 

prachtig gemaakt! 

Met hem en trotse mama gaat het “baie lekker”. 

Je bent van harte welkom om een geïmporteerd beschuitje te komen 

eten, laat even weten wanneer we je van het vliegveld kunnen halen. 

Lieve groetjes vanuit Zuid-Afrika, 

Hanka & Derk 

 

Ons postadres:  

17 Redheart Crescent 

6330 Jeffrey’s Bay 

South Africa  

 

Jeroah Exalted of God Samuel Heard of God  

De Heer is mijn herder. 

Het ontbreekt mij aan niets. Psalm 23  

www.hankaderk.nl  

 

 

 

 
 

http://hankaderk.nl/
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Informatie van en voor Cuijk 
 

PASTORAAT CUIJK 

 

Lief en leed 

 

Verhuisd 

Mevrouw Tine van der Laan woonde geruime tijd in Canteelen 36.9, 

maar moest vanwege haar kwetsbare gezondheid opgenomen worden 

in Huize Madeleine te Boxmeer.  Sedert 23 september j.l. is zij verhuisd 

naar Amsterdam, waar ook haar zoon en dochter wonen. Zij woont in 

Verpleeghuis en Verzorgingshuis Amsta , Van ’t Hofflaan 51-51A, 1097 

EM Amsterdam. Wij wensen haar heel veel sterkte toe en goede moed 

met een hartelijke groet vanuit onze gemeente. Ook een hartelijke 

groet aan haar zoon en dochter en verdere familie. 

 

Gedachtenisdienst op 26 november a.s 

Zondag 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar- daarna 

begint de Adventstijd- houden we de jaarlijks terugkerende gedachte-

nisdienst. Mensen uit onze gemeente die ons de afgelopen 12 maanden 

zijn ontvallen worden op passende wijze genoemd en herdacht. 

 

Huwelijksjubilea 

Op 9 november zijn de heer en mevrouw Hulstein-Aberson, Wegedoorn 

132, 50 jaar getrouwd. 

Ook de heer en mevrouw Hattink-VanderWinkel, Hermelijnskwartier 65, 

zijn 50 jaar getrouwd en wel op 30 november. 

En op 4 december zijn de heer en mevrouw Van Veen-Reinders, Sper-

werhorst 2, 50 jaar getrouwd. 

Alle families wensen we van harte een fijne gezegende dag toe met 

daarbij onze hartelijke gelukwensen. 

 

Tenslotte 

U allen wens ik een goede tijd toe, dit najaar, de herfst op weg naar de 

winter, maar ook op weg naar de Adventstijd en straks het Kerstfeest. 

U allemaal, Gode bevolen.    

 

Met een hartelijke groet, 

Ds. David Stolk                                                                                               
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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) 

 

 

 

Bedankje 

 

Was echt een verrassing ,de prachtige bloemen . 

Heel hartelijk dank. 

 

Vriendelijke groeten  

mevr BLOEMENDAL 

 

 

Bloemengroet 

 

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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Kerstpakketten 

 

Bij veel mensen in Cuijk en omstreken zal het inmiddels al een bekend 

gegeven zijn dat er in de dagen voor Kerst een inzamelingsactie plaats-

vindt om pakketten samen te stellen voor mensen die het sociaal, fi-

nancieel of door ziekte moeilijk hebben. 

Dit gebeurt door een oecumenische werkgroep die geholpen wordt door 

de Gezamenlijke kerken  van Cuijk, de Vincentius-vereniging, de paro-

chiële Caritas instelling, en door het Merletcollege en diverse basisscho-

len. 

 

Het motto luidt: MET ELKAAR en VOOR ELKAAR. 

 

Ook U kunt meedoen door uw eigen kerstpakket in te leveren, zelf een 

pakket samen te stellen, enkele boodschappen af te geven of geld te 

doneren. 

 

Inleveren: 

 In de kerken staan in de maand december manden klaar waarin 

men artikelen kan deponeren. 

 Losse boodschappen kan men zaterdag 16 december kopen en  

inleveren bij de EmTé in Cuijk en bij de Jumbo in Cuijk vanaf 

11.00 uur 

 Op vrijdag 15 december is er gelegenheid een kerstpakket of ar-

tikelen in te leveren in de Herberg aan de markt in Cuijk tussen 

16.00 - 17.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur. 

 

Voor meer informatie : Ton Kwant  tel. 06-28436791 of Joke Stange 

tel. 06-15191709. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Leesrooster  

 

 

29 okt. Deuteronomium 6,1-9 

  Psalm 1 

  1 Tessalonicenzen 2,1-8 

  Matteüs 22,34-46 

    

29 okt. Deuteronomium 6,1-9 

  Psalm 1 

  1 Tessalonicenzen 2,1-8 

  Matteüs 22,34-46 

 

1 nov.  Jesaja 60,1-11.17-22 

  Psalm 138 (Psalm 34) 

  Openbaring 7,2-4.9-17 

  Matteüs 5,1-12 

 

1 nov.  Dankdag 

Deuteronomium 24,14-15 

  Psalm 65 

  Matteüs 20,1-16 

 

5 nov.  Spreuken 9 

Psalm 43 

1 Tessalonicenzen 2,9-13 

Matteüs 25,1-13 

 

12 nov. Jesaja 48,17-21 

  Psalm 70 

  1 Tessalonicenzen 4,1-8 

  Matteüs 25,14-30 

 

19 nov. Ezechiël 34,11-17 

  Psalm 90 

  1 Tessalonicenzen 4,9-12 

  Matteüs 25,31-46 

   

26 nov. Daniël 12,1-4 

  Psalm 97 

  1 Tessalonicenzen 5,1-11 

  Matteüs 24,14-35 
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3 dec.  Jesaja 63,19b-64,8 

Psalm 85 

1 Korintiërs 1,1-9 

Marcus13,24-37 

 

10 dec. Jesaja 40,1-11 

Psalm 80,1-8 

2 Petrus 3,8-18 

Johannes 1,19‐28 

 

   

    

 
 

Verschijningsdata volgende edities 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

 

Kerst /Nieuwjaar 2018 02 december 2017 11 december 2017 

 

 redactie.pkngrave@gmail.com  

 

 

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , 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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Agenda 

 

 

November 

 

02 Koffieochtend Passage Grave, 10.00 uur 

02 Leeskring, Heggerank 106 Cuijk, 20.30 uur 

05 Sage bijeenkomst Grave, 14.00 uur 

12 Gemeenteochtend Cuijk, direct na de kerkdienst 

13 Oecumenische gespreksgroep Grave, 19.30 uur 

14 Gemeenteavond Grave, 20.00 uur 

20 Oecumenische gespreksgroep Grave, 19.30 uur 

20 Passage Grave, 20.00 uur 

25 Open Kerkendag Grave, 12.00 – 16.00 uur 

26 Open Kerkendag Grave, 12.00 – 16.00 uur 

27 Oecumenische gespreksgroep Grave, 19.30 uur 

30 Samen aan tafel Grave, 12.00 uur 

 

 

December 

 

04 Oecumenische gespreksgroep Grave, 19.30 uur 

07 Koffieochtend Passage Grave, 10.00 uur 

14 Leeskring, Heggerank 106 Cuijk, 20.30 uur 

16 Kerstconcert Cantate Deo Grave, 19.30 uur 

18 Passage Grave, 20.00 uur 

28 Samen aan tafel Grave, 12.00 uur 

28 Concert Muzimare Grave, 20.00 uur 

 

 

 
 

 

 

 



Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

www.kamoen.nl

  Arnoud van Gelderweg 99 - 5361 CV Grave
     Specialist in digitaal drukwerk

l Advies
l verkoop 
   nieuw & gebruikt
l Onderhoud 

       Tel. 024 - 2022096   www.delaptopman.nl

●

●

●

●

Trompetterstraat 5 5361 ER Grave 0486-420805
www.roelofs-grave   info@roelofs-grave.nl 
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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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A� aalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

Markt 8
  5361 GH  Grave

T 0486 – 47 27 39
 www.megensvivante.nl




