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Kerkdiensten Cuijk 

 

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

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : Dhr. H. Stoffers 

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

 

12-12-2017  : 2e Oecumenische Adventsvesper 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

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

Bijzonderheid : 3e Advent 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Diaconaal werk (nader te bepalen) 

Organist  : Dhr. E. van Vliet 

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

 

19-12-2017  : 3e Oecumenische Adventsvesper 

aanvang   : 19.00 uur 

 

24-12-2017  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Bijzonderheid : Kerstnachtdienst 

Aanvang  : 22.00 uur 

Collecte  : Kinderen in de knel Kerk in Aktie 

Organist  : Dhr. H.  Stoffers 

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

 

25-12-2017  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : 1e Kerstdag 

Collecte  : Stiching Mensenkinderen 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

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

 

31-12-2017  : Ds. B. Veldhorst, Nijmegen 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Solidaridad 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

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

 

31-12-2017  : Oudjaars Vesper  

Aanvang  : 19.00 uur 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 
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07-01-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Stichting Vrienden van Castella 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

14-01-2018  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Diaconaal werk (nog nader te bepalen) 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

21-01-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Hanka en Derk Oosterveld, Zuid Afrika 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

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

 

28-01-2018  : Ds. D. Stolk 

Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

 

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 

 

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

Bijzonderheid : 2e Advent, Heilig Avondmaal 

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : Dhr. P. v. d. Woude 

 

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

Bijzonderheid : 3e Advent 

Collecte  : Diaconaal werk (nader te bepalen) 

Organist  : Dhr. E. van Vliet 

 

24-12-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Kerstnachtdienst 

Aanvang  : 21.00 uur 

Collecte  : Kinderen in de Knel Kerk in Aktie 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

25-12-2017  : Ds. H. van Tilburg, Den Bosch 

Bijzonderheid : 1e Kerstdag   

Collecte  : Stichting Mensenkinderen 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

31-12-2017  : Ds. B. Veldhorst, Nijmegen 

Collecte  : Solidaridad 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

 

31-12-2017  : Oudjaars Vesper   

Aanvang  : 19.00 uur 

 

07-01-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Stichting Vrienden van Castella 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

14-01-2018  : Mw. Ds. S. Lerrick, Tiel 

Collecte  : Diaconaal Werk (nog nader te bepalen) 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

21-01-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Hanka en Derk Oosterveld, Zuid Afrika 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

 

 



4 
 

28-01-2018  : Ds. H. van Tilburg, Den Bosch 

Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

04-02-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

Organist  :  

  

 

   

 

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 

Kerstfeest 2017 

 

Het wordt weer kerstfeest. De muziek klinkt weer in de straten. De ra-

dio speelt onafgebroken kerstnummers. Zelfs sinterklaas moet er voor 

wijken. Steeds vroeger, soms al begin november, worden vooral in 

tuincentra tientallen meters kerstversiering geëtaleerd. Soms staat er 

zelfs een of ander exotisch beeldje van Boeddha tussen of een beeld uit 

het hindoeïsme. Ik heb met enige verbazing staan kijken naar alles wat 

er zo voor en door de commercie wordt uitgestald. Kerstfeest is op zijn 

retour! Of misschien moet ik zeggen: kerstfeest in een modern jasje, of 

het wereldse kerstfeest, of ‘het nieuwe winterfeest’ is in. 

 

Een tijd lang wist ik me geen raad met al die nieuwe ontwikkelingen. 

Vieren we nog wel kerstfeest met kerstfeest?! Er is een tijd geweest, 

dat dominees er genoeg van hadden, van al die uiterlijke schijn. Ze 

lieten dan van de kansel een maatschappijkritisch geluid horen. Zo van: 

we zitten hier nu op kerstavond bij elkaar, prachtige kerstliedjes te zin-

gen, maar denk ook eens aan al de ellende in de wereld. 

 

Maar, zo stel ik mezelf de vraag, wat dan?! Waar gaat het ten diepste 

om met het kerstfeest en een tweede nog veel belangrijker vraag is: 

hoe kunnen we als christenen of als kerk de wereld toch iets meegeven 

van dat feest, dat gevierd wordt vanwege de geboorte van een kind in 

een stal, een Koning, een vredevorst, licht voor de volkeren. Hoe doen 

we dat? 

 

Misschien moeten we eens anders naar het kerstfeest gaan kijken. Mis-

schien moeten we het kerstfeest, zoals dat nu in onze omgeving ge-

vierd wordt, gewoon eens laten voor wat het is. Dat wil zeggen, dat we 

alle smuk en commerciële belangen nu eens gewoon gaan zien als een 

marktsegment, waar goed aan verdiend wordt. We nemen daar dan 

geen aanstoot aan, en laten de mensen genieten van datgene wat ze 

mooi en aantrekkelijk vinden aan alle kerstartikelen tot en met de mooi 

versierde kerstboom. 

 

De wereld verlangt naar het licht en de romantiek en de gezamenlijk-

heid van dit feest. Het is een traditie en we mogen die koesteren. Als 

we nu eens proberen om deze kerstperiode alles wat licht brengt in 

onze donkere en harder wordende wereld gaan zien vanuit de donkere 

kerststal in Bethlehem? Het kan dan zijn dat achter iedere glinsterende 

kerstversiering toch even iets hoopvols kan gloren. Een gezamenlijk-
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heid waarbij het licht een grote rol speelt. Niet een tijdelijk december-

licht, maar een eeuwig licht dat de duisternis heeft overwonnen.  

 

Als me iets is opgevallen rondom de donkere dagen van kerst dan is 

het wel, dat vooral arme mensen van het feest kunnen genieten. In de 

duistere armoede schijnt bij hen dan heel even het licht van Christus. 

Ja u leest het goed. Wij kunnen hier nóg zoveel aan het kerstfeest af-

doen, maar het licht van kerst krijgt rondom het kerstdiner en de 

kerstboom een nieuwe gloed, die wij als christenen soms afwijzen. 

 

Die gloed heeft alles te maken met de geboorte van het Licht der we-

reld. Laten we als christenen genieten van alle uitingen van vrolijkheid, 

gezelligheid en kaarsjes of lichtjes. Het biedt een doorkijk naar die 

nieuwe wereld waarin mensen in vrede en respect met elkaar leven. 

 

Een gezellig en vrolijk kerstfeest gewenst! 

 

Ds. Ton van Brussel 

 

  

Toelichting bij de Collectes 

 

 

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. 

 

17 DECEMBER LEGER DES HEILS Het Leger des Heils is een organi-

satie met vele vaste medewerkers en vrijwilligers. Met een directe en 

energieke aanpak verlenen zij hulp aan mensen in onze samenleving 

die daar behoefte aan hebben, ongeacht hun religieuze achtergrond. 

Alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuislozen, prostituees en veel 

(andere) slachtoffers van uitsluiting.  Ondanks de economische wel-

vaart is de nood in ons land nog altijd groot.  
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24 DECEMBER KERSTNACHT KERK IN AKTIE KINDEREN IN DE 

KNEL 

Geef hoop aan Syrische vluchtelingenkinderen. De oorlog in Syrie 

duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse 

angst voor geweld of hebben op de vlucht alles wat vertrouwd was ach-

ter moeten laten. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken staat 

ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scho-

len verwoest en gesloten. Met het project “Geen verloren generatie” 

helpt De Raad van Kerken in het Midden Oosten vluchtelingen-kinderen 

in Syrie met onderwijs. We mogen deze generatie van Syrische kin-

deren niet verloren laten gaan. Geef hen hoop. 

25 DECEMBER EERSTE KERSTDAG STICHTING MENSEN-

KINDEREN In Moldavie groeien meer dan honderdvijftigduizend kin-

deren in een onveilige en ongezonde situatie op. Ze groeien op zonder 

ouders omdat die naar het buitenland zijn vertrokken om geld te ver-

dienen. De kinderen worden ondergebracht bij familieleden of buren en 

sommigen worden door hun ouders volledig in de steek gelaten. In 15 

dorpen zijn dagcentra opgezet, waar deze kinderen dagelijks terecht 

kunnen. Gezorgd wordt voor o.a. een warme maaltijd, aandacht, bijbel-

lessen en warme kleding. Stichting Mensenkinderen steunt deze ‘veilige 

thuishavens’ en zoekt hulp om het aantal dagcentra uit te kunnen brei-

den. 

31 DECEMBER SOLIDARIDAD 

Solidaridad helpt handel eerlijk te maken. Boeren en arbeiders in ont-

wikkelingslanden worden zo in staat gesteld hun eigen inkomsten te 

verdienen. Een inkomen waarmee ze eten kunnen kopen en waardoor 

hun kinderen naar school kunnen. Max Havelaar koffie en Oké-fruit zijn 

bekende initiatieven hiervan. 

7 JANUARI STICHTING VRIENDEN VAN CASTELLA (Voorheen 

Maartenshof) 

Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Castella (voorheen 

Maartenshof) en de SchitteRing is het creëren van een duurzame be-

trokkenheid van ondernemers, overheid, organisaties en burgers bij 

Castella en de SchitteRing om een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller 

en aantrekkelijker huis voor bewoners te creëren. 

De werkzaamheden van de Vrienden van Castella en de SchitteRing zijn 

gericht op het verwerven van financiële middelen om grotere ontspan-

ningsactiviteiten voor de bewoners van Castella en de SchitteRing door 

te laten gaan. 

 

14 JANUARI DIACONAAL WERK (nog nader te bepalen) 
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21 JANUARI HANKA EN DERK OOSTERVELD VOOR HUN WERK IN 

AFRIKA 

Hanka (de dochter en schoonzoon van Peter en Janny Hendriks) en 

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. 

 

28 JANUARI VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die op-

komt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. Zij zet zich in 

voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die in een 

kwetsbare positie zitten. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oor-

log, politiek geweld hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Vluch-

telingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een succes 

te maken. Met een fijnmazig net van afdelingen, medewerkers en vrij-

willigers is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die 

vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat.  

 

De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 

 

Collectebonnen   

In Grave zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

van € 0,50, € 1,25 en € 2,00 in vellen van 20 stuks 

(resp. € 10,00, € 25,00 en € 40,00) door storting  

van  het  bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  

het College van  Beheer  van  de  Protestantse  Kerk  

in  Nederland  Gemeente  Grave, onder vermelding 

van het aantal vellen en het soort bonnen. Inlichtin-

gen over de collectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, 

Burg. Raijmakerslaan 145, 5361KL Grave. Telefoon: 

0486-474091.  

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 

 

In Cuijk zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde van € 0,60, ook 

hier in vellen van 20 stuks, dus met een waarde van € 12,00. 

De bonnen zijn verkrijgbaar door een mail te sturen naar Daniëlle Kool-

haas: 

danielle.koolhaas@gmail.com 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
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Informatieronde gemeentes 

 

Verslag gemeenteochtend Cuijk 12 november 2017 

Kees Kalkman vertelt aan de hand van een aantal sheets wat er de af-

gelopen maanden is gebeurd betreffende de samenvoeging en de ver-

volgstappen die nog moeten worden gezet. Met name voor de formeel, 

juridische samenvoeging is nog een aantal stappen nodig die niet alle-

maal gezet gaan worden voor 1 januari. Die datum zal dus niet worden 

gehaald. 

 

Er gesproken over de predikanten. David Stolk heeft op dit moment 

een contract tot juli 2018 en Ton van Brussel gaat in oktober 2018 met 

emeritaat. Een nieuwe dominee, aangesteld door de samengevoegde 

gemeente, zal dan nog niet bevestigd zijn. Er ontstaat derhalve een 

gat. David geeft tijdens de gemeenteochtend aan beschikbaar te zijn 

voor een eventuele verlenging, waarvoor dank! 

 

Daarnaast doemt een mogelijk probleem op na de samenvoeging, na-

melijk dat de samengevoegde kerkenraad een scheve verdeling Grave-

Cuijk zal krijgen. Dit punt is al langer bekend en vaker besproken in de 

gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen en binnen Cuijk. Er wordt uit-

gebreid gedachten gewisseld over dit onderwerp. De urgentie is voor 

iedereen duidelijk! 

 

Nawoord van de kerkenraad Cuijk: kort na de gemeenteochtend heeft 

zich een drietal kandidaat kerkenraadsleden gemeld, die vanuit Cuijk 

zitting willen nemen in de samengevoegde kerkenraad. Dit is goed 

nieuws en betekent dat er niet langer sprake meer zal zijn van een on-

evenwichtig samengevoegde kerkenraad! 

 

 

Verslag gemeenteavond Grave 14 november 2017 

Ton van Brussel opent de gemeenteavond met het lezen van een stuk 

uit Efeziers 4 uit de hernieuwde Statenvertaling. Aansluitend spreekt hij 

een gebed uit. 

 

Joop Nohl legt aan de hand van een PowerPointpre-

sentatie uit wat er tot nu toe al gedaan is om de 

samenvoeging van Grave en Cuijk tot stand te bren-

gen en wat er nog moet gebeuren. Het gaat dan 

vooral om de formele vervolgstappen. Joop meldt 

dat de ingangsdatum van 1 januari 2018 niet ge-

haald zal worden, omdat nog niet alle formaliteiten 

afgehandeld zijn. 
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Probleem hierbij is de ongelijke verdeling van kerkenraadsleden. Na de 

samenvoeging zouden er acht kerkenraadsleden uit Grave en twee uit  

Cuijk in de nieuwe kerkenraad zitten. In het te volgen stappenplan is 

namelijk afgesproken dat alle huidige kerkenraadsleden de nieuwe ker-

kenraad gaan vormen. Dit probleem van ongelijkheid is tijdens de ge-

meenteochtend van Cuijk op 12 november jl. besproken en dat heeft er 

toe geleid dat zich enkele gemeenteleden hebben aangemeld als ker-

kenraadslid. Nu het probleem van de ongelijkheid opgelost lijkt te zijn, 

blijven er nog enkele 

vragen over bij de  aan-

wezige gemeenteleden. 

Als we straks samen zijn 

wordt de orde van dienst 

dan ook hetzelfde in bei-

de kerken? Orde van 

dienst blijft voorlopig per 

gemeente gehandhaafd. 

Voor hoeveel uren wordt de nieuw te beroepen predikant aangesteld? 

De intentie is 0,5 fte, maar dit is nog niet goedgekeurd door de classis. 

Gaat een nieuwe predikant in Cuijk of Grave wonen? Daar is nog niet 

over nagedacht. 

Is er al nagedacht over of er iemand in het vacuüm kan stappen dat 

ontstaat na het emeritaat van Ton? Er zal hoe dan ook een periode ont-

staan dat de gemeente vacant is. Weliswaar komt er een consulent, 

maar zou Ton eventueel als consulent beschikbaar zijn of langer in 

functie willen blijven? Ton geeft aan dit te overwegen als het hem ge-

vraagd wordt. 

 

Waarom is er zowel in Cuijk als in een Grave een kerkdienst met Pa-

sen? Het is eerste zondag van de maand, dus dienst in Cuijk. Dit was 

een uitdrukkelijk verzoek van de commissie eredienst van Grave. Als 

kerkenraad hebben we dit verzoek gehonoreerd, omdat in de samen-

voeging de weg van geleidelijkheid het beste te bewandelen is. 

 

De avond wordt afgesloten met het zingen van ‘De ware kerk des He-

ren’. 

 

Sheets presentaties 

Hieronder vindt u de tekst van enkele dia’s van de powerpointpresenta-

tie: 

 

Wat is al gerealiseerd? 

• Nieuw logo 

• Gezamenlijke website en kerkblad 
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• Afstemming preekvoorziening 

• Gezamenlijke voorbereiding startzondag, slotzondag, oogst-

dienst etc. 

• Gezamenlijke meerjarenbegroting (3 jaar) 

• Kernwoord is ‘geleidelijk’ 

– daarom met Pasen 2018 geen gezamenlijke dienst 

 

Samenstelling kerkenraad: 

• Volgens de nieuwe plaatselijke regeling bestaat de kerkenraad 

uit 8 leden waaronder de predikant. 

• Voor de samenvoeging is ervoor gekozen dat de beide kerken-

raden verder gaan. Dit om bevestiging van een nieuwe kerken-

raad te voorkomen. Dit is ook vermeld in de aanvraag naar de 

classis. 

• Belangrijk is dat er een evenwichtige vertegenwoordiging is, 

omdat er belangrijke besluiten aan komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste gemeenteleden 

Graag breng ik onder uw aandacht dat ik van de 

kerkdiensten in Grave en de gezamenlijke diensten in 

Cuijk video opnames maak. Deze opnames bewerk ik 

en zet ik op een dvd. Mocht u van een bepaalde kerk-

dienst een dvd willen ontvangen dan verneem ik dat 

graag. Ik zorg er dan voor dat u deze krijgt.  

Gezegende kerstdagen toegewenst. 

 

Vriendelijke groet,  

 

Jan Hoiting  

06-55556329  
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Oogstdienst 

 

Oh what a beautiful morning, oh what a beautiful day. 

                     

Tja, dat kan je wel zeg-

gen. Wat een fijne en 

goed bezochte kerkdienst 

in Cuijk. 

Het begon in Grave al 

goed, We mochten wel 

negen personen ophalen 

bij het AZC en meenemen 

naar de kerk in Cuijk. 

Bij binnenkomst in de kerk te Cuijk was het al snel duidelijk dat het die 

dag een speciale dienst betrof. Het was duidelijk “Oogstdienst”, zoals 

u ziet op de foto. 

De dienstdoende voorganger, dominee H. van Tlburg uit Den Bosch, 

bracht dat in de dienst ook duidelijk aan ons over. Hij vertelde dat hij 

een kind was van agrarische ouders, dus een agrarische achtergrond 

had. Hij vroeg en besteedde in de dienst ook veel aandacht en begrip 

voor deze sector en de daaraan verwante arbeid. Zijn preek ging pas-

send over de arbeiders in de wijngaard en hun vergoeding daarvoor. 

Zo ook over het ongenoegen dat allen, hoelang ze die dag ook gewerkt 

hadden, volgens toezegging één dinar kregen.  

Na deze fijne dienst was er koffie en thee in de 

Herberg. Ook werd de “aangebrachte oogst” 

daarheen gebracht. 

Er werd rijkelijk van deze oogst verkocht en 

deze verkoop bracht, onder leiding van Gert-Jan 

Konijnenbelt en Frank van Den Dool, maar liefst 

€ 196,65 op voor de slachtoffers in Syrië.    

      

Allemaal hartelijk dank hiervoor en Gods zegen 

toegewenst.  

 

Jan Hoiting 
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SAGE 

Wat je bezielt je? 

 

Grave 5 november 2017:  Het was even schakelen voor me, ik had de-

ze dag net de oogstdienst in Cuijk, met haar ludieke afloop achter de 

rug.  

De vergaderruimte boven was het enige vertrouwde. De mensen met 

wie ik daar aan tafel zat waren me allemaal vreemd. Met z'n vijven 

vormden we een gespreksgroepje. We zouden met elkaar van gedach-

ten wisselen over vragen zoals: "Wat betekent de kerk voor je persoon-

lijk geloof? Wat doe je ermee? Hoe laat je dat zien?", etc. Op vijf plek-

ken in de kerk waren er groepjes actief.  

De aanleiding was de speciale middagdienst, 

georganiseerd door SAGE (SAmenwerkende 

Protestantse GEmeenten). De gastspreker 

was Ds. Nynke Dijkstra-Algra. In het licht van 

het thema: "Laat zien wat je bezielt", schets-

te ze zeer herkenbare situaties en liet ze ons 

nadenken over vragen zoals: Hoe kijken bui-

tenstaanders tegen kerkmensen aan? en: 

Nodig je wel eens iemand uit in je kerk en 

hoe doe je dat? Het was duidelijk dat hier-

voor niet altijd pasklare antwoorden zijn. Maar het was goed en verfris-

send om zo met mensen van verschillende kerken uit de regio hierover 

na te denken en ervaringen uit te wisselen.  

Met elkaar genoten we van een overheerlijke high tea, waarvoor alle 

eer aan José en Jenneke, en sloten we de middag af met een vesper 

waarin Ds. Dick v.d. Vaart uit Uden voorging en Karel de Wee ons be-

geleidde op het orgel.  

Twee diensten op één zondag. Vroeger was dat heel gewoon. 

 

Frank van Den Dool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Vesperdienst 
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Ingezonden 

 

De Scriptie (Kerstverhaal)  

 
11 november 2017. "Maar oma, je gaat 

toch zomaar niet in iets geloven, daar wil je dan 

toch eerst een bewijs van". Debby stak haar 

handen vertwijfeld omhoog. "Nee meisje, je 

maakt een denkfout. Als je ergens een bewijs 

van hebt is het geen geloof maar wetenschap. En in iets geloven moet 

je ook nooit "zomaar" doen. Kijk, ik zal het je uitleggen: geloof je dat je 

ouders ook echt je vader en moeder zijn?" Ja natúúrlijk, reageerde 

Debby abrupt. "Mooi, je gelooft het zonder dat je er een bewijs van 

hebt: kijk dát is geloven. Sterker: voor jou is er geen twijfel mogelijk, 

je weet het zéker, zelfs zonder DNA-bewijs. Nou, zó is het ook met mijn 

geloof in God en zijn Zoon Jezus". 

 

Debby zat ermee. Voor school moest ze een scriptie schrijven over een 

maatschappelijk of cultureel evenement. Vriendin Mariska koos voor 

halloween. Sinterklaas met de zwartepietendiscussie, nee dat trok haar 

niet zo. Weer anderen gingen aan de slag over carnaval, Sint Maarten 

of over Oud en Nieuw. Thuisgekomen sprak ze bedremmeld: "Ik moet 

een scriptie maken over kerstfeest. Nou ja, ik heb het zelf gekozen, 

maar vraag me inmiddels af: waar ben ik aan begonnen?" Daar hoef je 

toch niet zo sip bij te kijken, sprak haar vader: "kerstboom, kalkoen, 

sleetje, kerstman, rendieren, wolven in de sneeuw". Pá ......, dat heeft 

niets met ónze cultuur te maken, dat weet je best. Moeder bemoeide 

zich er ook mee: "Ga eens bij opa en oma langs, die weten zich genoeg 

christelijke kerstvieringen te herinneren". Zou je dat wel doen? sprak 

vader: straks proberen ze het kind nog te bekeren". Ik heb nog nooit 

iets van bekeringsdrang bij jouw ouders gemerkt en zo'n kinderlijke ziel 

is Debby ook niet meer. 

 

Ja Debby wist het wel, opa en oma geloven nog in een God. Sommige 

mensen, vooral ouderen, zijn daarin blijven steken, maar de meesten 

weten vandaag wel beter. Als opa en oma bleven eten, moesten ze al-

tijd even stil zijn zodat zij dan vooraf even konden bidden. "Dat moet je 

respecteren" zei moeder dan als er heimelijk grapjes over werden ge-

maakt. 

 

"Nee meisje wij hadden geen kerststal, dat was typisch iets voor de 

Rooms Katholieken. Eigenlijk hadden we ook niets met kerstbomen, 

maar omdat de kinderen dat zo leuk vonden kreeg die geleidelijk ook 

vaker een plek bij Protestanten". Protestanten? Waren dat niet die 
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strenge Gereformeerden die zo moeilijk deden tegen de Paus? "Je zit in 

de richting", bemoeide opa zich er mee: "maar probeer het nu maar bij 

het kerstfeest te houden, dat is al complex genoeg". "Complex, hoe 

bedoelt u?" 

Als je niet gelooft, zul je er een hele kluif aan hebben om te accepteren 

dat Maria als maagd zwanger kon worden. Debby schoot in de lach bij 

het woord "kluif" : "En jullie geloven dat nog steeds?" Opa dacht even 

na: "Jouw vader is super handig hè? Ja ik zei altijd: Pappa kan álles! 

Precies, en zo kijken wij er ook tegenaan: Onze vader kan álles!" "Dus 

God zien jullie als jullie váder ........!?" Er volgde een langgerekt  

"O k a y .......!" "Dat heb je heel juist gezegd", reageerde oma: "Dat 

is héél erg okay!"  

"Wanneer moet je scriptie klaar zijn?" vroeg opa. "In maart, na carna-

val, dan hebben we de meeste cultuurfeesten wel gehad". "Nou dan 

moet je over een paar weken ook maar "het kerstfeest in de kerk 

meemaken, dan weet je tenminste waar je het over hebt". "Moet dat? 

Ik hoef niet zo nodig bekeerd te worden hoor". "Ja zeg, wie heeft er 

voor een scriptie over kerst gekozen? Als een slager iets over zijn vak 

wil vertellen, zal hij toch op zijn minst een keer een slachting moeten 

meemaken dacht ik zo". "Okay", klonk het opnieuw: "Dat had ik me 

niet gerealiseerd". 

 

20 december. Debby had al enkele A4tjes vol geschreven. Fiet-

send naar huis overdenkt ze dat alles toch wel erg afstandelijk op pa-

pier staat. Dan rinkelt haar smartphone. Fietsen en bellen, geen pro-

bleem: "Hoi Mariska". Schetterend klinkt het in haar oor: "Joh Deb, jij 

bent toch met een scriptie over kerstmis bezig. In de Katholieke kerk 

hebben ze deze week een doorlopende kerststal. Is dat wat voor je?" 

 

Door de wijd openstaande kerkdeur klinkt het geluid van een blatend 

schaap haar al tegemoet. Het is nog niet druk. Enkele moeders met 

kindertjes aaien konijntjes. In de verte rinkelen belletjes en even later 

hoort ze kerstliedjes door de speakers. Dan een stem vlak achter haar: 

"Zo jonge dame, zullen wij samen de kippen water en voer geven?" 

Door zijn gesloten boordje begreep ze dat het de pastoor moest zijn. 

Hij duwde haar een gietertje met water in de hand. "Het lijkt hier wel 

een kinderboerderij".  "Och dit is nog niets, overmorgen komt er een 

kameel". Lachend: "Maar die houden we wel buiten hoor". "Een ka-

meel? Wat heeft dié met het kerstfeest te maken?" De kameel was het 

vervoermiddel van de drie koningen. "Drie koningen? horen die er ook 

bij?" De pastoor kreeg er aardigheid in, er ontstond een geanimeerd 

gesprek. 
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Een tijd lang stond Debby stil te kijken naar het tafereeltje in de stal. 

Dat kleine kind verbeeldt dus de Zoon van God, sprak ze zachtjes voor 

zichzelf. 

 

Thuisgekomen legde Debby voorzichtig een ei op tafel. "Hoe kom je 

daaraan?" vroeg moeder. "Uit de kerststal van meneer pastoor". "Van 

de pastoor? Ben je dáár geweest?" "Ja het was een leuke man en hij 

heeft me heel veel duidelijk gemaakt. Nu vlug achter mijn laptop, mijn 

scriptie wordt steeds completer".  

 

24 december.    

Op zaterdagavond ging Debby 

meestal met Mariska naar de Dis-

co ........., maar nu naar de 

kerstnachtdienst met opa en 

oma.........! Ze betrapte zich erop 

dat ze toch wel wat nieuwsgierig 

was geworden. Bij binnenkomst 

werden ze met koorzang begroet. 

"Da's wel effe anders dan de dis-

co hè", sprak Mariska zacht: "Tja, 

je moet iets voor je scriptie over-

hebben". Zittend naast haar 

grootouders, raakte Debby toch wel onder de indruk van de koorzang. 

Even later schoof een echtpaar bij hen de bank in. "Verhip" zei Debby, 

terwijl ze oma een por gaf: "Kijk eens wie dit zijn". Op het laatste mo-

ment hadden haar ouders besloten om óók naar de kerk te gaan. 

Dominee begroette alle bezoekers: "Bijzonder welkom hen die bewust 

vanwege het kerstfeest gekomen zijn". In zijn preek sprak hij over het 

vervormen van Christus' geboorte tot een onterecht romantisch spek-

takel: "Christus heeft ons nooit opgeroepen om Zijn geboorte te vieren, 

dat hebben we er zelf omheen bedacht. Maar hij roept ons wél op om 

Zijn komst in de wereld als een persoonlijk geschenk, een geschenk 

voor uzelf te aanvaarden. Uiteindelijk was niet alleen zijn kruisdood een 

offer, nee dat offer begon reeds met zijn komst naar onze wereld". Hij 

besloot met: "Vraagt u zich straks thuis eens af of uw komst hierheen 

alleen maar voor de sfeer was of juist vanwege Zijn geschenk!" Debbys 

blik kruiste die van haar ouders. 

 

Op eerste kerstdag zaten ze bij oma en opa aan de thee. "Ja ik vond 

het allemaal wel mooi en ook sfeervol. Ik kan mijn scriptie nu onder-

hand wel afronden. Maar of ik nu ook zo'n braaf kerkmens als jullie ga 

worden ...........(!)(?) Weet u oma, ik moest nog eens nadenken over 

ons vorige gesprek. Ík kan via DNA het spijkerhard bewijs krijgen dat ik 
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het biologisch kind van mijn ouders ben". Ja, en wat wil je daarmee 

zeggen? "Nou, die optie hebben júllie niét!" "Dat klopt! Maar die heb-

ben wij ook niet nódig ......... Jij toch ook niet .........?" Na een korte 

stilte sprak Debby: "Ja inderdaad, als je gelóóft heb je dat niet nodig". 

 

Frank van Den Dool 

 

 

Samen op weg naar Kerst 

 

Het is een traditie van vele jaren: kort voor de Kerstdagen geeft het 

koor Cantate Deo een concert in de kerk in Grave. Dit jaar is het thema 

‘Samen op weg naar Kerst’ en dat is dan ook precies wat u die avond 

kunt beleven. Het koor neemt u, onder leiding van dirigente Uschi 

Krawczyk, mee in de sfeer van warmte en blijheid waar het met de 

Kerstdagen om draait. Soms is dat door een teer en intens lied als 

‘Lord, you are more precious than silver’, soms ook door een vrolijk, 

uptempo lied als ‘Getting ready for Christmas’ of het bekende ‘Hark the 

herald angels sing’.  De prachtige begeleiding op piano, orgel en viool 

omlijst de koorzang op een perfecte manier. Samen op weg naar Kerst 

houdt in dat niet alleen het koor zingt, maar dat iedereen naar harten-

lust mee kan zingen met bekende Kerstliederen als ‘Stille Nacht’, ‘Nu 

zijt wellekome’ en de Engelse carol ‘God rest you merry gentlemen’. In 

de sfeervolle ambiance van onze prachti-

ge monumentale kerk hoopt Cantate Deo 

alle toehoorders uit de hectiek van de 

dag te halen. In de aanloop naar de 

kerstdagen neemt het koor u mee in de 

sfeer van hoop en verwachting.  

 

Kerstsamenzang Cantate Deo:  

zaterdag 16 december, 19.30 uur 

toegang is gratis. 
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Ingezonden INLIA 
 

“Wie maakt onze kleren?” INLIA weet het antwoord: Sa’ir. 

 

Zondag Met Lubach gezien? “Wie maakt onze kleren?” vroeg presenta-

tor Arjen Lubach van de satirische nieuwsshow zich af - in een item 

over kinderarbeid, onveiligheid, lage lonen en andere misstanden in de 

internationale kledingindustrie. Bij INLIA, in de BBB+ in Groningen, 

weten we het antwoord: Sa’ir.  

Dat is te zeggen: Sa’ir maakte onze kleding. Vanaf zijn dertiende. Eerst 

in Pakistan, daarna in Iran en het laatst – tot een jaar geleden – in 

Turkije. Je moet wat, als je illegaal bent. Iets verdienen, hoe weinig 

ook, om te kunnen eten. Uren, uren en uren achtereen werken, in be-

dompte ruimtes. Daglicht komt er niet vaak aan te pas, evenmin als 

airco in de hitte of verwarming in de kou.  

Zeker, zegt Sa’ir, het waren lange dagen. Maar ach: dat scheelt tijd op 

straat. In Turkije waren de omstandigheden iets beter, de dagen waren 

bijvoorbeeld minder lang. Hoe lang? Sa’ir maakt een wegwerpgebaar; 

onbelangrijk om het nu nog over te hebben. Belangrijker was voor hem 

dat hij zo tenminste collega’s had. “Dan ben je niet alleen.” 

Sa’ir is een jonge Rohingya, 21 jaar oud. Zijn ouders zijn Myanmar ont-

vlucht toen hij nog een baby was. Ook toen werd de Rohingya-

minderheid in het land al vervolgd. Het gezin woonde eerst jaren in een 

vluchtelingenkamp in Bangladesh. Van daaraf ging Sa’irs tocht verder 

naar India, Pakistan, Iran, Turkije en uiteindelijk via Griekenland naar 

Nederland. Door illegaliteit steeds gedwongen verder te trekken, op 

zoek naar een gewoon, normaal bestaan.  

Al in Bangladesh stierven zijn beide ouders. Sa’ir had een broer, maar 

op de verdere tocht verloren de broers elkaar uit het oog. Er is nog een 

oom, maar ook die is al lang uit het zicht. En nu hoopt hij in Nederland 

een legaal bestaan op te bouwen, met nieuwe mensen om zich heen. 

Nederlanders, Rohingya, andere nationaliteiten; het maakt hem niet 

uit. “Als je het maar fijn maakt met elkaar.” 

Maar het is nog allerminst zeker dat Sa’ir zich hier zal kunnen vestigen: 

hij is in eerste instantie afgewezen. De IND gelooft niet dat hij Rohing-

ya is. Ondanks een brief van de Rohingya gemeenschap in Nederland 

die bevestigt dat dit echt zo is. Sa’ir heeft al zijn hoop gevestigd op de 

lopende rechtszaak. Die zou binnen afzienbare tijd uitsluitsel moeten 

geven. Dan zullen we u opnieuw berichten over uw voormalige kleer-

maker. 
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In deze aflevering de gevolgen van het kastesysteem in India, de pre-

sentatie van een nieuw boek “Dwalen door verhalen” speciaal om in 

gesprek te komen met mensen met geheugen problemen en een puzzel 

waar u uw kennis kunt toetsen. 

 

1. NBG wil kinderbijbels geven aan 25.000 kinderen in India 

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil  25.000 kansarme kinderen in 

India een onvergetelijk kerstcadeau geven: een kinderbijbel in hun 

taal. Eén kinderbijbel kost € 5,- 

India is ongeveer 95 keer zo groot als Nederland en heeft ruim 1,3 mil-

jard inwoners. Het kastesysteem is officieel afgeschaft, maar de prak-

tijk is anders. Vele miljoenen kastelozen hebben geen kans op een be-

ter leven. Ze gaan zonder achternaam, zonder identiteit, door het le-

ven. Het Indiaas Bijbelgenootschap zet zich in voor deze armste bevol-

kingsgroepen. 

De kerken in India trekken zich het lot aan van de kasteloze kinderen. 

In de Bethesda Bible Mission Church zijn de kinderen meerdere dagen 

per week welkom. Pastor Lakshmi heeft er naschoolse opvang opgezet 

en nodigt arme kinderen persoonlijk uit.  

‘Het lukt veel ouders niet om goed voor hun 

kinderen te zorgen. Vaak krijgen ze maar één 

keer per dag eten. Dat gaat me aan het hart’, 

zegt Lakshmi. 

In de kerk krijgen de kinderen huiswerkbege-

leiding en er worden spelletjes gedaan. Sa-

men zingen en luisteren naar bijbelverhalen 

staat ook op het programma.  

‘De kinderen luisteren aandachtig naar de 

bijbelverhalen’, vertelt de pastor. ‘Ze herkennen zich vaak in bijbelse 

figuren en vinden het fijn om te horen dat God naar hen omziet. Een 

eigen kinderbijbel is voor deze kinderen een groot geschenk.’ 

 

2. Dwalen door verhalen 

Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert Dwalen door verhalen, 

een boek om aan de hand van de Bijbel in gesprek te gaan met mensen 

met geheugenproblemen. Het boek roept herinneringen op aan alle-

daagse momenten van vroeger en nu, met behulp van bijbelverhalen. 



21 
 

Twintig thema’s uit het dagelijks leven worden verbeeld in prenten, met 

op de pagina daarnaast een bijpassend bijbelverhaal en gespreksvra-

gen. ‘Op die manier helpt Dwalen door verhalen om in gesprek te raken 

van hart tot hart,’ zegt beeldend kunstenares Hadewey Buitenwerf uit 

Krimpen aan den IJssel, die het boek schreef en illustreerde. Ze droeg 

het boek op aan haar moeder, die op latere leeftijd vergeetachtig en 

dement werd. ‘Een dieper gesprek voeren is dan gewoon lastig’, ver-

volgt ze. ‘Hoe kom je net dat laagje dieper, hoe 

kom je bij het gevoel? Vaak liggen daar zoveel 

bijzondere ervaringen opgeslagen. Met dit boek 

kun je dat samen opdiepen. Dat verbindt.’ 

 

Onderwerpen 

In Dwalen door verhalen worden thema’s als eten, 

verzorging, liefde, eenzaamheid en piekeren ge-

koppeld aan bijbelverhalen, die veel ouderen al 

van jongs af kennen. Zo is het bezoek dat Abra-

ham en Sara kregen – een verhaal uit Genesis – 

een opstapje voor een gesprek over visite. Het 

verhaal over Jozef en Maria die Jezus kwijt raken, 

geeft de aanzet om te praten over ongerustheid. 

 

3. PUZZEL: Verborgen taal 

Van de schuingedrukte namen staan de letters in de verkeerde volgor-

de. Weet jij welke namen er worden bedoeld? 

Schrijf van elke naam de eerste letter op. Je ontdekt dan de naam van 

een taal in Suriname. Dit jaar verscheen er een bijbelvertaling in deze 

taal. 

 

1. Saulus was aanwezig bij de steniging van Snuf Saté. 

2. Kakbeer was de moeder van Jakob en Esau. 

3. De ark van Noach liep vast op het gebergte van Tarara. 

4. Rasende Kanbus was de koning van Babel. 

5. Sander A. was één van de twaalf apostelen. 

6. iRond-M was een geweldig jager. 

7. Lucas droeg zijn boeken op aan Teus Foli. 

8. Slaaf Mussi One liep weg bij Filemon. 

9. De stad waar Jona naartoe moest was in Veen. 

10. Godin E. versloeg de Midjanieten met 300 man. 

11. Niet ver van Jeruzalem ligt de Blije Grof. 
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Informatie van en voor Grave 
 

 

Bloemengroet 

 

 

29 oktober Gerrie en Johan Dijkink 

12 november Hans de Wever 

19 november An van Haarlem 

26 november Joke Teunissen 

 

 

 

 

Lief en Leed 

 

Voor nogal wat mensen zijn de dagen rondom Kerst en Oud-en-nieuw 

verdrietige dagen. Als PKN gemeente van Grave, denken we aan allen 

die de afgelopen periode afscheid hebben moeten nemen van een ge-

liefde, hetzij door dood of door scheiding.  

 

18-12-2016: Wim de Kruif (95 jaar) 

11-02-2017: Leny Mieras (80 jaar) 

10-03-2017: Ike Pröpper (84 jaar) 

04-05-2017: Marijke Vertogen – van den Wijngaart (76 jaar) 

11-05-2017: Gerrit Deems (95 jaar) 

27-05-2017: Ron Rijndorp (70 jaar) 

30-05-2017: Lien Kapteijn (90 jaar) 

09-10-2017: Lucia van Hooren-Zuidema (55 jaar) 

28-10-2017: Mevr. Flobbe (81 jaar) 

 

  

‘Heer onze God, als aardse stemmen zwijgen, 

spreek Gij het woord dat troost en bevrijdt; 

als wie lief is, ons ontvalt, 

toon dat Gij er zijt, 

de God die ons nooit verlaat; 

als alles bij ons ophoudt, 

ga Gij dan met ons verder 

met uw Woord en Geest. 

Dat bidden wij U in Jezus’ naam.’ 

Amen. 

 

(Uit het Dienstboek van de Protestantse Kerk, pag. 918) 
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Afscheid 

 

Beste gemeenteleden, 

Bijna 25 jaar lang waren we min of meer regelmatig te gast in de Pro-

testantse Gemeente van Grave. Nu we door allerlei persoonlijke om-

standigheden ons zomerse verblijf op de camping in Sint Hubert moes-

ten opgeven komt er dus ook een eind aan de tijd van “kerken in Gra-

ve”. 

We willen u allen heel hartelijk bedanken voor de manier waarop we al 

die jaren ons thuis voelden in het knusse Graafse kerkje. We voelden 

ons eigenlijk geen gast, maar werden vaak behandeld als leden van 

een gemeenschap waar we ons bijzonder welkom wisten. 

Nogmaals heel hartelijk bedankt voor al die ontmoetingen en voor de 

altijd weer warme ontvangst. 

We wensen u Gezegende Kerstdagen en een gezond 2018 en voor de 

verdere toekomst de nabijheid en zegen van onze Grote Meester. 

 

Hartelijke groeten vanuit Veenendaal,  

Ditty en Wim Ravenhorst 

 

 

 

Grave Helpt 

 

De vorig jaar opgerichte stichting Grave Helpt 

organiseert allerlei activiteiten voor gezinnen, 

die wel een extraatje kunnen gebruiken. Het zijn 

die gezinnen, die net niet in aanmerking komen 

voor hulp van de voedselbank. Grave Helpt wil 

hen fijne kerstdagen bezorgen door ze een goed 

gevuld kerstpakket aan te bieden. In de hal van 

onze kerk staat een doos waar we tot 18 de-

cember voor deze actie levensmiddelen inzame-

len. Wat kunt u in de doos doen? Allerlei houd-

bare levensmiddelen en verzorgingsproducten, 

zoals koffie, thee, rijst, spaghetti, shampoo. Om er een feestelijk tintje 

aan te geven zijn ook kerstkransjes en chocolaatjes welkom. Laten we 

er met z’n allen voor zorgen dat we een aantal gezinnen een fijne kerst 

kunnen bezorgen!  
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Bedankje 

 

Ik was blij verrast toen Jan en Joke Teunissen namens u allen een 

prachtig boeket bloemen van de kerk kwamen brengen. 
Het doet goed te weten dat er mensen zijn die met je meeleven en aan 

je denken. 
Hartelijk bedankt en vriendelijke groeten.  

Hans de Wever  
 

 

 

Ledenadministratie 

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

 

 

Ingekomen: 

06-10-2017  Mevrouw T.H. Winters 

   Raamdijk 22 

   5361JN Grave 

 

Overleden: 

27-10-2017  Mevrouw C.C. Flobbe – Imanse  81 jaar 

   Anna van Burenweg 46 

   5361JW Grave 

 

Overgeschreven naar de Protestantse kerk in Nijmegen: 

30-10-2017  Familie R.M. Nijk/Hoekstra 

   Dr. Kanterslaan 75 

5361NB 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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Ingezonden 

 

Terugblik op de zgn. Taizé-dienst op  zondag 19 november in Grave. 

 

Als de naam van ds. Paul Simons valt in het kader van het houden van 

een preekbeurt, dan kun je er eigenlijk gevoegelijk van uit  gaan dat 

het dan het dienst betreft die afwijkt van de geëigende diensten. 

Zo ook op zondag 19 november j.l. toen Ds. Simons in Grave voorging 

in de zgn. Taizé-dienst. Dat betekent o.m. een andere stoelopstelling, 

andere liederen en het meewerken van enige gemeenteleden middels 

het uitspreken van een gebed, schriftlezing en gedicht. En niet te verg-

eten het aansteken van een vlammetje van hoop. 

Het thema was: Vlammen van Hoop. Waar putten wij hoop uit, wan-

neer maken wij daar gebruik van. Op een betrokken wijze trachtte de 

voorganger de aanwezigen deelgenoot te maken van het thema. Kort-

om het was wel iets om over na te denken. 

Jammer dat niet alle liederen konden worden meegezongen, omdat ze 

onbekend waren en veelal in het Frans waren geschreven. 

Desalniettemin was het toch een bijzondere dienst. Het lijkt mij goed 

om op gezette tijden een afwijkende dienst te houden al was het alleen 

maar om de traditie te doorbreken. 

Wim van de Bult 

 

Geen oliebollen meer 

 

Met veel plezier en met de hulp van on-

betaalbare medevrijwilligers hebben we 

de afgelopen jaren duizenden oliebollen 

gebakken. Na overleg met deze en gene 

hebben we besloten om hiermee te stop-

pen. Het is mooi geweest. Het betekent 

dat we als kerk geen extra inkomsten van 

de oliebollenverkoop hebben, maar het 

betekent voor ons persoonlijk ook dat we iets minder gestrest het oude 

jaar kunnen uitluiden…. 

 

José Vermeer en Jenneke van Dongen 
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Passage 

 

Op 2 november bezochten wij het Jan de Jong-huis, aan de Rijksweg te 

Schaijk. Jan de Jong was een bekend architect en maakte zich de be-

ginselen van de Bossche School eigen, hetgeen is terug te zien in zijn 

eigen woonhuis met kantoor (1962-1967). De eerste aanzet was de 

ommuring van de tuin met een klein prieel, dat hij begin jaren vijftig in 

zijn tuin bouwde. In die ommuurde tuin bouwde hij later een kleine 

modelwoning om opdrachtgevers duidelijk te maken wat ze voortaan 

van hem konden verwachten. Uiteindelijk brak hij dat af en verving het 

door het huidige woonhuis met kantoor. Een pand van 25 x 16,5 meter. 

Zijn dochter Hanne de Jong gaf ons een rondleiding door dit L-vormige 

gebouw. Ook in en rondom Grave is werk van deze architect te zien, 

zowel in het oude centrum als in het nieuwere rode- en blauwe dorp, 

genoemd naar de kleuren van de daken. Het was een bijzonder interes-

sante ochtend. 

Op 15 november keken de dames van de filmclub Moving Movies naar 

de spannende speelfilm Argo. Deze thriller gaat over de bevrijding van 

zes Amerikaanse diplomaten uit Teheran, op touw gezet tijdens de poli-

tieke omwenteling in Iran in 1979.  Deze deels op waarheid beruste 

film maakte indruk. 

Op 20 november was onze gaste dr. Simona Cristescu, wetenschapper 

en docent aan de Radboud Universiteit. Zij doet reeds lange tijd expe-

rimenteel onderzoek met lasers. De uitkomsten van haar experimenten 

kunnen in de toekomst worden gebruikt voor het verbeteren van onze 

gezondheid of ten behoeve van de voedselvoorziening. 

Uiteraard kwam Creatief ook enkele keren bij elkaar voor onder andere 

het maken van de kerstkaarten, onze kerstliturgie en de kerstuitnodi-

gingen. 

Op donderdag 7 december wordt het ongetwijfeld weer een heel gezel-

lige Sinterklaas-viering. Daarna gaan wij weer naar het hoogtepunt van 

ons jaar: de kerstviering.  

Mocht u belangstelling hebben in onze activiteiten, neem dan contact 

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

 
 

 

 
 

 

 



27 
 

Informatie van en voor Cuijk 
 

PASTORAAT CUIJK 

 
Bloemengroet 

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

dienst naar:  

*zondag 20 augustus 2017, met een hartelijke groet naar 

mw. Goedhardt, Vossehol 28  

*zondag 27 augustus 2017, met een hartelijke groet en beterschap 

naar mw. van der Laan, toen verblijvende in Madeleine in Boxmeer, 

thans wonende in Amsterdam 

*zondag 3 september 2017, met een hartelijke groet naar 

mw. Leppink, Wezelhof 38 

*zondag 10 september 2017, met een hartelijke groet naar  

mw. Bloemendal, Maasveld 102 

*zondag 24 september 2017, met een hartelijke groet naar 

pastoor Theo Lamers 

*zondag 1 oktober 2017, met een hartelijke groet naar 

dhr. en mw. van der Heide, Mottoendreef 25 

*zondag 8 oktober 2017, met een hartelijke groet en beterschap naar 

mw. van Dijk, Klaver 74 

*zondag 22 oktober 2017, met dank voor haar inzet voor de protes-

tantse gemeente Cuijk naar mw. Romeijn, Nagelkruid 10 

*zondag 29 oktober 2017, met een hartelijke groet naar 

mw. Habermehl, Cantheelen 4-79 

*zondag 5 november 2017, met een hartelijke groet naar 

fam. Elzenaar, Cantheelen 6-11 

*zondag 12 november 2017, met een hartelijke groet en beterschap 

naar mw. Loermans, Vuurijzerstede 19 

*zondag 26 november 2017, met een hartelijke groet en beterschap 

naar mw. Bruring, Veldzuring 5 

 

Weet u nog iemand van wie U denkt dat een bloe-

metje goed zal doen? Geef het dan door aan uw 

wijkcoördinator of rechtstreeks via de mail:  

jeanne.grijsbach@home.nl  
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Lief en leed 

 

Overleden 

Wij gedenken mevrouw Anke Scheepers-de Noord, geboren op 26 ok-

tober 1943, overleden op 2 november j.l. Zij woonde aan de Vorsten-

dom 35.                                   

Zij, die haar moeten missen wensen wij heel veel sterkte toe. 

 

Bemoediging 

Goede moed en heel veel sterkte toegewenst voor de heer van Ast, 

Botteliersdreef 31. Eveneens voor mevrouw Loermans-Kok, Vuurijzer-

stede 19. 

 

Huwelijksjubilea 

Op 11 december zijn de heer en mevrouw van der Heide-Brouwer,  

Mottoendreef 25, 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en een heel 

fijne dag toegewenst. 

 

Onze felicitaties gaan ook uit naar de heer en mevrouw Losekoot-

Peters, Heggerank 132. Zij zijn op 21 december 50 jaar getrouwd.                                                                            

Ook een heel fijne dag toegewenst. 

Onze welgemeende verontschuldigingen, dat dit niet eerder vermeld is, 

maar op 22 november j.l. waren de heer en mevrouw ’s Gravemade-

Suppers, Aleidestraat 7, 60 jaar getrouwd.                                                                                                               

Van harte gefeliciteerd. 

 

Een woord van dank en van welkom 

Mevrouw Reini van Veldhuizen, Hazeleger 135, stopt, na vele jaren, 

m.i.v. 1 januari 2018 als contactpersoon. Wij willen Reini van harte 

bedenken voor haar vele werkzaamheden, voor de fijne contacten die 

zij had in haar wijk. Ook haar inzet bij de kerkdiensten, als ambstdra-

ger van dienst zullen wij missen. Nogmaals heel hartelijk dank voor 

alles. Reini, je spontane manier van spreken en handelen doet een 

mens goed en geeft en gaf een ontspannen, gezellige sfeer.                                                                                                  

Het ga je goed. 

Welkom mevrouw Hetty van Boven. We zijn heel blij  dat zij de wijk 

van Reini over wil nemen, niet direct als contactpersoon, wel als  

bezorgster van het kerkblad en dergelijke. Heel fijn om je mogen ver-

welkomen voor dit werk. Mevrouw Hetty van Boven,                                                                                           

Hazeleger 156                                                                                                             

tel. 0485-313627 
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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) 

 

 

Tenslotte 

Ik wens u allemaal een goede verdere Adventstijd toe en straks een 

gezegend Kerstfeest en een hoopvolle jaarwisseling.                                                                                       

Mag het bekende gedichtje ons opnieuw aanspreken: 

 

“Vrede op aarde                                                                                                             

geen dieper woord bestaat                                                                                                      

wat heeft dat woord veel waarde,                                                                                              

maar maak het waar in uw eigen straat                                                                                      

de andere straten volgen”. 

 

Met een hartelijke groet,                                                                                                          

Ds. David Stolk 
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Leesrooster  

 

10 dec. Jesaja 40,1-11 

Psalm 80,1-8 

2 Petrus 3,8-18 

Johannes 1,19‐28 

 

17 dec. Jesaja 65,17-25 

  Psalm 126 

  1 Tessalonicenzen 5,12-24 

  1 Johannes 3,22-30 

 

24 dec. Jesaja 8,23b-9,7 

  Psalm 96 

  Titus 2,11-14 

  Lucas 2,1-20 

 

25 dec.  Jesaja 52,7-10 

  Psalm 98 

  Hebreeën 1,1-12 

  Johannes 1,1-14 

 

31 dec. Jesaja 61,10-62,3 

  Psalm 147,12-20 

  Galaten 3,23-4,7 

  Lucas 2,33-40 

 

1 jan.  Numeri 6,22-27 

  Psalm 8 

  Handelingen 4,8-12 

  Lucas 2,21 

 

7 jan.  Jesaja 60,1-6 

  Psalm 72 

  Efeziërs 3,1-12 

  Matteüs 2,1-12 

 

7 jan.  Jesaja 55,1-11 

  Daniël 3,52-56 

  Handelingen 9,1-7 

  Marcus 1,1-11(13) 

 

 

 



31 
 

 

 

14 jan. Jesaja 62,1-5 

  Psalm 96 

  Romeinen 4,19-25 

  Johannes (1,29-)2,1-11 

 

21 jan. 1 Samuël 3,1-10(18) 

  Psalm 63 

  1 Korintiërs 6,11b-14 

  Marcus 1,14-20 

 

28 jan. Deuteronomium 18,15-20 

  Psalm 111 

  1 Korintiërs 8,1b-13 

  Marcus 1,21-28 
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Verschijningsdata volgende edities 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Winter    06 januari 2018 15 januari 2018 

Pasen    24 februari 2018 05 maart 2018 

Pinksteren   21 april 2018   29 april 2018 

Zomer    16 juni 2018  25 juni 2018 

 

 

 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. 

 

 

Agenda 

 

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 

21 Samen aan tafel Grave, 12.00 uur 

28 Concert Muzimare Grave, 20.00 uur 

 

 

Januari 2018 

 

04 jan 10.00 koffieochtend Passage 

15 jan 20.00 uur Passage 

18 Leeskring, Heggerank 106 Cuijk, 20.30 uur 

20 jan 20.00 uur Concert Een voor Twaalf 

25 jan 12.00 Samen aan tafel 

 

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

 

PKN Grave 

Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave 

Postbus 68, 5360 AB Grave 

Tel.: 0486 – 475682 

grave-cuijk.protestantsekerk.net 
 

Predikant: Ds. A.C. van Brussel 

Bagijnenstraat 3, 5361 EM Grave 

Tel.: 0486–475682 / 06-53718888 

tonvanbrussel@kpnplanet.nl 

Werktijden: maandag 13.30 uur – 21.30 uur 

Afwezig: 8 januari 2018 
 

Buiten de werktijden en in noodgevallen contact opnemen met de 

Scriba Mw J.E. van Dongen (contactgegevens zie kerkenraad) 

 

Samenstelling Kerkenraad 

 

Voorzitter      Scriba 

Dhr. J. Nohl     Mw. J.E. van Dongen 

P. Berthierstraat 9, 5361AT Grave   Oranje Bastion 15, 5361EG Grave 

Tel.: 0486-473453    Tel.: 0486-471413 / 06-14062391 

joop.nohl@home.nl    jennekevandongen@outlook.com 

 

Ouderling 

Dhr. F. van Den Dool   Mw. G. Dijkink 

Plattegraaf 20, 6611LD Overasselt  De Akker 14, 5438AS Gassel 

Tel.: 024-2000149    Tel.: 06-24450051 

fvdendool@gmail.com   gerriedijkink@gmail.com 

 

Diakenen 

Mw. A. Smids      

Schaijksestraat 19, 5375KC Reek   

Tel.: 06-47790117     

ankiesmids@home.nl    

 

College van kerkrentmeesters 

Voorzitter (a.i.)   secretaris   

Mw. A. Smids    Mw. H. Jansen  

Schaijksestraat 19, 5375KC Reek Hengel 23, 5361 PH Grave  

Tel.: 06-47790117   Tel.: 06-83895755    

ankiesmids@home.nl  hedi.jansen@gmail.com  

http://grave-cuijk.protestantsekerk.net/
mailto:tonvanbrussel@kpnplanet.nl
mailto:jennekevandongen@outlook.com
mailto:fvdendool@gmail.com
mailto:gerriedijkink@gmail.com
mailto:ankiesmids@home.nl
mailto:ankiesmids@home.nl
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Betaalmeester   Erelid 

Dhr. J. Teunissen   Dhr. H. Lieverdink 

Burg. Raijmakerslaan 145  St. Henricusweg 47 

5361 KL Grave   5361 EE Grave 

Tel.: 0486-474091   Tel.: 0486-471421 

jan.teunissen1942@gmail.com H.Lieverdink@planet.nl 

 

Boekhouding   Coördinator gastparen 

Mw. A. Scholten-de Kreij  Mw. W. Brussaard 

Lomberdstraat 8   Arnoud van Gelderweg 55 

5361 GP Grave   5361 CV Grave 

Tel.: 0486-421055   Tel.: 0486-473392 

anneliesdekreij@gmail.com 

 

Ledenadministratie    

Mw. J. Ramp    

Torenstraat 5a  

5438 AN Gassel 

Tel.:0486-852791 

ramp.janny@gmail.com  

      

Preekbeurten & Organisten 

Mw. L. van Den Dool 

Plattegraaf 20 

6611 LD Overasselt 

Tel.: 024-2000149 

liesvandendool@gmail.com 

 

Verhuur en exploitatie kerkgebouw 

Mw. J. van Dongen   Mw. J. Vermeer 

Oranje Bastion 15   Trompetterstraat 13 

5361 EG Grave   5361 EP Grave 

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

Tel.: 06-14062391 

jennekevandongen@outlook.com vermeer13@home.nl 

      

Diaconie ( overige functies) 

Penningmeester Diaconie Betaalmeester 

Dhr. T. Vissers   Mw. J. Teunissen 

Veldweg 20    Burg. Raijmakerslaan 145 

5364 RJ Escharen   5361 KL Grave  

Tel.: 0486-474284   Tel.: 0486-474091 

ton.vissers@xs4all.nl  jan.teunissen1942@gmail.com 

 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:H.Lieverdink@planet.nl
mailto:liesvandendool@gmail.com
mailto:vermeer13@home.nl
mailto:ton.vissers@xs4all.nl
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Jeugd     Bijbelgenootschap 

Mw. P. Jetten-Duinkerken  Dhr. J. Nohl 

De Strengen 24,    Pater Berthierstraat 9 

6581 JZ Malden    5361 AT Grave 

Tel.: 024-3586168   Tel.: 0486-473453    

Petra.jettenduinkerken@planet.nl joop.nohl@home.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave: 

INGbank BIC: INGBNL2A IBAN: NL75 INGB 0001068871 

    

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave: 

ABNAmro BIC: ABNANL2A   IBAN: NL72 ABNA 0523820992 

 

Zendingscommissie Grave: 

ABNAmro BIC: ABNANL2A IBAN: NL37 ABNA 0523821913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Katwijk, St. Agatha, Haps, Beers, St. Hubert en Linden.  

Correspondentieadres: Postbus 116, 5430 AC Cuijk 

Website: grave-cuijk.protestantsekerk.net 
 

Predikant: Ds. D. Stolk 

Joke Smitlaan 20, 6532 SJ Nijmegen 

Tel.: 024-3559972 

ehuis@hotmail.com 

 

Kerkenraad      

Voorzitter     Scriba  

Vacant      Vacant 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter     Secretaris   

Vacant      Vacant    

         

Kerkrentmeester     Ledenadministratie 

Mw. H.G. Biemond     Dhr. C.W. Buscop  

Heggerank 106    Sperwerhorst 1,  

5432 CC Cuijk     5431 KW Cuijk, 

Tel.:0485-351055    Tel.: 0485-313750 

h.biemond@home.nl    c.buscop@home.nl 

 

Diaconie 

Voorzitter      Secretaris  

Dhr. K. Kalkman    Vacant 

De Messenmaker 14,  

5431 KR Cuijk 

Tel.: 0485-315253 

kees.kalkman@home.nl 

 

Pastoraat 

Pastoraal ouderling   Kindernevendienst   

Vacant      Reinder Dijkstra 

     Anjelier 9 

      Tel.: 0485-479727 

      reinder.dijkstra@tele2.nl  

 

 

 

http://grave-cuijk.protestantsekerk.net/
mailto:h.biemond@home.nl
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Pastorale Raad 

Mw. J. Buscop   Mw. A. Scharfenort 

Sperwerhorst 1   Sleedoorn 39 

5431 KW Cuijk   5432 AH Cuijk 

Tel.: 0485-313750   Tel.: 0485-322105 

jeanne.grijsbach@home.nl  anita.scharfenort@hotmail.nl 

 

Mw. A.G.M. van Burik   

Klaver 2     

5432 BR Cuijk 

Tel.: 0485-330235 

vanburikaly@gmail.com 

 

Kerkelijk Centrum ‘De Herberg’ 

Markt 3  

5431 EC Cuijk 

Tel.: 0485-316127. 

Secretaris Stichtingsbestuur Kerkelijk Centrum: 

Te bereiken via de mail: herberg1cuijk@gmail.com 

  

Kerkgebouw 

Grotestraat 102 

5431 DM Cuijk. 

Voor verhuur van het kerkgebouw kunt u contact opnemen met: 

Mw. D.A. Koolhaas,  

Tel.: 0485-321230 

Danielle.koolhaas@gmail.com 

 

Overlijden 

Bij overlijden van een lid van onze gemeente en/of wanneer u bij het 

overlijden een kerkelijke uitvaart wenst kunt u contact opnemen met: 

Mw. A. Huigen-Vos, tel. 0485-314295 of b.g.g. 

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

 

 

Bankrelatie kerkvoogdij  

Rabobank NL54 RABO 0110 5056 54 

 

Bankrelatie diaconie  

Rabobank     NL30 RABO 0110 5016 24 

 

 

 

 

mailto:jeanne.grijsbach@home.nl
mailto:anita.scharfenort@hotmail.nl
mailto:vanburikaly@gmail.com
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CONTACTPERSONEN CUIJK 

 

* Wijk 1: Heeswijkse Kampen, Beers en Vianen 

Wijkcoördinator: Mw. A. van Burik. 

□ A: Mw. L. Hulstein, Wegedoorn 132, tel. 322650 

□ B:  Mw. A. Bagerman, Sering 40, tel. 320204 

□ C: Mw. J.M. Uilenreef, Bereklauw 59. tel. 316584 

□ D: Mw. J.K. Eckhardt, Hondsroos 4, tel. 313941 

□ E: Mw. A. van Burik, Klaver 2, tel. 330235 

□ F: Mw. A. van de Wardt, Klaver 12, tel. 0641752996 

□ G: Mw. Y. Schuurmans, Waterkering 33, tel. 211349 

□ H: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

 

* Wijk 2: Cuijk Noord, Cuijk Centrum en Katwijk 

Wijkcoördinator: Mw. Anita Scharfenort. 

□ A: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

□ B: Mw. F. Alkema, Isabellalaan 26, tel. 314738 

□ C: Mw. J. Horst, Helwigstraat 12, tel. 314428 

□ D: Mw. A. Huigen, Vorstendom 24, tel. 314295 

□ E: vacant 

□ F: Mw. A. Scharfenort, Sleedoorn 39, tel. 322105 

□ H: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

 

* Wijk 3: Cuijk: Padbroek, Haps en Mill 

Wijkcoördinator: Mw. J. Buscop. 

□ A: Mw. J. Buscop, Sperwerhorst 1, tel. 313750 

□ C: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

□ E: Dhr. R. Bovenkerk, Houtsnipwal 23, tel. 320946 

□ F: Mw. L. Berghorst, Fazantenveld 45, tel. 322955 

□ G: Mw. R. van Veldhuizen-v.d. Kuit, Hazeleger 135, tel. 315020 

□ H: Mw. A.E. Korzeniewska, De Messemaker 14, tel. 315253 

□ I: Mw. S. Willems, Beatrixstraat 31, Mill, tel. 06-16093343 

□ J: Mw. C. Mijdam, Bogaersstraat 6, Haps, tel. 316070 

  

** Let op: de aangekruiste persoon  is uw contactpersoon. 
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De Redactie wenst u een 

 
Gezond en Gezegend 

 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENTIES!!!!!!!! 

 

KAMOEN  en  

en :LAPTOPMAN 

en MEGENS!!!!!! 


