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Kerkdiensten Cuijk 

 

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, Cuijk 

Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

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

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

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

 

11-02-2018  : Ds. D. Stolk, Cuijk 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (kinderen AZC Grave) 

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

 

18-02-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : 40-dagentijd Kerk in Aktie (Kinderen in de knel) 

Organist  : Mw. M. de Heer 

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

 

20-02-2018  : 1e Oecumenische Vesper 40-dagentijd 

     Pastor Th. Lamers ism Protestantse  

     Gemeente Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

Locatie  : Martinuskerk, Cuijk 

 

25-02-2018  : Ds. Claessens 

Collecte  : Lilianefonds 

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

 

27-02-2018  : 2e Oecumenische Vesper 40-dagentijd 

     Pastor Th. Lamers ism Protestantse 

     Gemeente Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

Locatie  : Martinuskerk, Cuijk 
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04-03-2018  : Ds. 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : De Verwondering Nijmegen 

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

 

06-03-2018  : 3e Oecumenische Vesper 40-dagentijd 

     Pastor Th. Lamers ism Protestantse 

     Gemeente Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

Locatie  : Martinuskerk, Cuijk 

 

11-03-2018  : Ds. D. Stolk, Cuijk 

Collecte  : IWAG 

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 degenen, die samen willen rijden naar de dienst in Grave: 

verzamelen op de Markt om 09.30 uur. 
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Kerkdiensten Grave 

 

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

Collecte  : Hanka en Derk Oosterveld, Zuid Afrika 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

 

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  :  

 

11-02-2018  : Ds. A. Rooze, Tilburg 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (kinderen AZC Grave) 

Organist  : Dhr. P. v. d. Woude 

 

18-02-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : 40-dagentijd Kerk in Aktie (Kinderen in de knel) 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

25-02-2018  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

 

04-03-2018  :  

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk  

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : De Verwondering Nijmegen 

Organist  :  

 

11-03-2018  : Ds. D. de Jong, Oss 

Collecte  : IWAG 

Organist  : Dhr. H. Vromans 

 

  

 

 

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 
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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 degenen, die samen willen rijden naar de dienst in Cuijk: 

verzamelen op parkeerterrein Lunette om 09.30 uur.
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Voorwoord 

“Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef,                                                                       

een lied voor mijn God zolang ik besta.”                                                                                                                                                                                                                                          

(Psalm 104 vers 33) 

“Die wandelen in zijn wegen, plegen geen onrecht.”                                                          

(Psalm 119 vers 3) 

Gods wegen zijn de wegen die Hij zelf is gegaan, die wij nu, in het 

nieuwe jaar 2018, met Hem moeten gaan.                                                                                                              

God laat ons geen weg gaan die Hij niet zelf is gegaan en waarop Hij 

ons niet voorgaat. 

De weg waarop God ons roept is de weg die door God zelf gebaand en 

beschermd is. Daarom is het werkelijk zijn weg.                                                                                           

Dat is voor ons allemaal niet alleen hoopvol maar ook bemoedigend en 

inspirerend.                         

Al ons kerkelijk werk, al onze plannen en besluiten mogen in dat hoop-

volle licht geplaatst worden. 

We maken geen pas op de plaats, maar met Gods hulp leggen wij een 

weg af.  De hele weg kennen wij niet, maar wij kunnen wel stap voor 

stap verder gaan. Op die manier zijn wij allemaal pelgrims, in Grave en 

in Cuijk. Plegen wij als pelgrims dan nooit onrecht, zijn wij niet kwets-

baar, breekt het ons dan nooit bij de handen af?                                                                                                  

Jawel. Maar als wij dat hebben beleden, mogen we ons niet gevangen 

weten in onze schuld of onze tekortkomingen, maar mogen we ons be-

vrijd weten door Gods Liefde, die weet van welk maaksel wij zijn.                                                                                                  

En in die liefde gaat Jezus ons voor als de Heer van de Kerk.                                                       

Zo is ook onze weg een begaanbare weg. 

En zouden we dan niet zingen, een lied zolang wij bestaan?                                                  

Het hoogste wat de dichter van psalm 104 over God zeggen kan, is dat 

God zich niet voor altijd van zijn kwetsbare schepsel afwendt, maar dat 

Hij telkens opnieuw zijn Geest uitzendt om de aarde te vernieuwen, de 

landen, de volkeren en ook de Kerk, ook onze kerkelijke gemeenschap-

pen van Grave en Cuijk.                                                                            

Er is in de Bijbel sprake van Gods toorn, maar de Talmoed zegt dat 

Gods toorn maar een fractie van een seconde duurt, maar zijn liefde en 

barmhartigheid duurt levenslang. 

Er is een grote verscheidenheid, ook van mensen, ook van gelovigen.                                    

Maar wij worden geroepen om samen te leven. Met de beloften van 
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God kunnen wij samen verder, Grave en Cuijk.                                                                                                 

U allemaal een goed en gezegend 2018 toegewenst, en dat beide ge-

meentes gevormd mogen worden tot één inspirerende gemeenschap, 

elkaar tot zegen strekkend en zo mogelijk ook vele anderen. 

Ds. David Stolk 

Kerkbalans 2018: Geef voor je Kerk! 

 

In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aan-

gewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een 

heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden! 

 

Dankzij de steun van de leden van onze kerk konden we het afgelopen 

jaar van betekenis zijn door mooie activiteiten zoals de kerkdiensten, 

de pastorale bezoeken door de predikanten en de vrijwilligers, de ge-

spreksgroepen en de maaltijden. Wij zijn hier dankbaar voor.  

 

Ook voor het komend jaar willen we van betekenis zijn. Als we met 

elkaar voldoende opbrengen, kunnen we dit jaar als Protestantse Ge-

meente Grave-Cuijk een nieuwe predikant beroepen. Dat zou toch 

prachtig zijn! Helpt u mee om opnieuw van betekenis te zijn?  

 

De komende weken gaan de contactpersonen op pad. Zij leveren de 

brief voor de kerkbalans 2018 bij u af en halen deze ook weer op.  

 

Wij hopen dat we ook dit jaar weer op uw bijdrage kunnen rekenen.  

 

Alvast hartelijk dank!  

 

Hennie Biemond    Ankie Smids 

College van Kerkrentmeesters   College van Kerkrentmeesters 

Cuijk      Grave 
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Toelichting bij de Collectes 

 

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 opkomt voor de belangen van asielzoe-

kers en vluchtelingen. Zij zet zich in voor een recht-

vaardige behandeling van deze mensen die in een 

kwetsbare positie zitten. Zij zijn huis en haard ont-

vlucht vanwege oorlog, politiek geweld hun seksuele 

geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk 

helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een suc-

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

vrijwilligers is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die 

vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat.  

4 FEBRUARI VOEDSELBANK LAND VAN CUIJK 

Het doel van de Voedselbank is voedselhulp bieden aan mensen die het 

tijdelijk heel moeilijk hebben. Nog steeds maken veel mensen gebruik 

van deze hulp. 

Tevens heeft de Voedselbank een verwijsfunctie naar officiële instellin-

gen zoals de sociale dienst, maatschappelijk werk. Ook  wil men een 

platform bieden voor lot-genotencontacten. Door sociale contacten ko-

men mensen uit hun isolement. 

 

11 FEBRUARI STICHTING DE VROLIJKHEID (voor AZC Grave) 

Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren 

in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn af-

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

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

Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. 

Voor deze kinderen organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in 

het  AZC creatieve activiteiten. Om even kind te kunnen zijn. 
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18 FEBRUARI 40-DAGENTIJD KERK IN AKTIE  

“MET JE KINDEREN OP DE VLUCHT” 

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevin-

den zich veel moeders met kinderen. Zij zijn uitgeput neergestreken in 

de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Partnerorganisatie IOCC ondersteunt 

deze gevluchte moeders. Zij redden niet alleen kinderlevens maar hel-

pen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de 

juiste zorg te bieden. Met deze collecte steunt u noodhulpprojecten van 

Kerk in Aktie zoals van IOCC in Libanon. 

 

25 FEBRUARI LILIANEFONDS 

Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen en 

jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden zodat ze 

kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Sa-

men met lokale contactpersonen zorgen ze voor directe, 

persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Met per-

soonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie 

stimuleren ze de groei van het kind. Een behoorlijk bestaan 

is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind. 

 

4 MAART STICHTING DE VERWONDERING NIJMEGEN 

Stichting De Verwondering, opgericht in 1993, wil geïnspireerd door het 

christelijke geloof, op een praktische manier Gods liefde uitdragen. Zij 

bieden vrijwilligers de mogelijkheid hun geloof handen en voeten te 

geven. Daartoe voeren ze kleinschalige projecten uit die de leefbaar-

heid en maatschappelijke participatie van diverse Nijmeegse bevol-

kingsgroepen ten goede komen. 

 

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 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 

 

 

Ingezonden 

 

Ein kleines Kompliment 

 

De voorzitter deed zijn best om iedereen goed in het 'zonnetje' te zet-

ten. In zijn nieuwjaarstoespraak van vorig jaar, voor de vrijwilligers van 

het Agrarisch Museum in Overasselt, nam hij extra de tijd om Toon en 

André alle lof toe te zwaaien. Zij waren bijna dagelijks bezig met de 

bouw van de nieuwe timmerwinkel (een aantal van u heeft het vertrek 

onlangs bewonderd). Veel lof ook voor de mensen die zich bezig hiel-

den met presentaties van allerhande oud handwerkgereedschap en 

voor de inrichting van een complete klompenmakerij. Ook de mede-

werkers van het horecagedeelte kregen royale complimenten.  

Iedereen??? Stiekem stak het me toch een beetje: waarom werd   míjn   

naam niet genoemd? Ik ben toch ook minstens acht volle dagen samen 

met Toon en André daar aan het timmeren geweest. 

  

Op weg naar huis moest ik denken aan dat liedje van Louis Neefs uit de 

70er jaren:  

"Ein kleines Kompliment hört jede Frau so gerne, es ist der gol-

dene Schlüssel zu Ihr Härtz".  

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
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Niet alleen vrouwen, ook mannen; iedereen is wel gevoelig voor een 

complimentje.  

Toen ik erover doordacht moest ik toegeven dat het dieper zat. Een 

schouderklopje missen is ánders dan geen erkenning krijgen. Ik voelde 

me een beetje miskend. In mij borrelde er iets van: dan bekijken ze 

het voortaan maar zónder mij, ik doe er kennelijk niet zo toe. Gelukkig 

hield deze gedachte niet lang stand, ik realiseerde me dat ik toch ook 

van dit vrijwilligerswerk genoot en er collega's een plezier mee deed. 

En ach, die paar dagen op een heel jaar, wat stelden die eigenlijk voor? 

 

Tijdens een bezoekje aan een kringloopwinkel zag ik een oud wandbord 

met de tekst: 

"DOE WEL EN ZIE NIET OM". Een brok herkenning. Bij mijn hospita, 

bij wie ik als knul van 17 jaar in de kost was, hing dit aan de muur. Ze 

had méér met tegeltjeswijsheden, zo hing er ook "HET IS BETER TE 

GEVEN DAN TE ONTVANGEN".  

 

Wat kunnen we ons druk maken over erkenning. Waarom kreeg hij een 

lintje en ik niét, en dat terwijl ik altijd het vuur uit mijn sloffen loop 

voor dit en dat en nog meer? Vrijwilligerswerk. Net als het museum in 

mijn dorp moet ook onze kerk van Grave/Cuijk het daar van hebben. 

Daar zijn we blij mee. Maar laten we onszelf daarbij wel eerlijk afvra-

gen: Doe ik dit uit liefde en dienstbaarheid of gaat het me om erken-

ning? 

Ik moest denken aan Jezus die in het dienen zover ging dat hij zelfs de 

voeten van zijn leerlingen waste.  

Geen erkenning? Gepasseerd worden? Miskenning? Jezus wist er alles 

van. 

 

Voor Christus' volgelingen zijn die tegeltjeswijsheden zo gek nog niet. 

 

Ik wens u voor 2018 heel veel complimenten toe, want dat betekent 

dat u goed bezig bent. 

 

P.S. 

Wees vooral zelf ook scheutig met het geven ervan. 

 

Frank van Den Dool 
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Ingezonden 

 

Lezing over Woede en Vergeving volgens Martha Nussbaum 

 

Op woensdag 21 februari 2018 verzorgt Leen Bosgra een lezing over de 

begrippen woede en vergeving in het denken van Martha Nussbaum. 

De lezing wordt gehouden in het kerkelijk centrum De Herberg, Markt 3 

te Cuijk en begint om 20:00 uur.  

 

Martha Nussbaum is een Amerikaans filosofe en hoogle-

raar rechtsfilosofie en ethiek aan de Universiteit van Chicago. Ze is met 

name geïnteresseerd in klassieke filosofie, politieke filosofie en ethiek. 

 

Zij heeft zich altijd beziggehouden met de deugden die nodig zijn voor 

een leefbare samenleving. Daarbij heeft ze aandacht voor emoties die 

mensen eigen zijn. Woede is er één van en volgens haar is dat een 

energie die veranderingen kan bewerkstelligen. De laatste jaren komt 

ze met een ander geluid: woede heeft vergeving nodig als tegenwicht. 

Ze vindt onder meer inspiratie in de christelijke traditie en werkt die uit 

op een actuele manier. 

 

Leen Bosgra is theoloog en filosoof. Hij is geen onbekende voor de ge-

meenteleden in Cuijk. Hij heeft daar gewoond en heeft in het verleden 

al lezingen verzorgd, bijvoorbeeld over het gedachtegoed van prof. dr. 

Kuitert. De afgelopen jaren was hij protestants predikant in Brussel. In 

september 2017 is hij met emeritaat gegaan.  

 

Hennie Biemond  

 

 

 

 
 

 

 

 

In deze aflevering de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling en een co-

lumn van Anne-Mareike Schol-Wetter 

 

1. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in revisie 

Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 

2004. Duizenden betrokken lezers hebben in de afgelopen jaren hun 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosoof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsfilosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_van_Chicago
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_filosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_filosofie
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suggesties kenbaar gemaakt. Die worden nu gebruikt om de NBV te 

verrijken. 

‘De Nieuwe Bijbelvertaling is al jaren een veelgebruikte en zeer geliefde 

vertaling in het Nederlandse taalgebied. Vorig jaar nog werd de NBV 

verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. En met ruim 1,5 

miljoen verkochte exemplaren is het een toonaangevende vertaling in 

kerkelijke en culturele kring’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 

‘We reviseren de komende jaren de tekst uit 2004, zodat de vertaling 

nog bruikbaarder wordt. Aan de enorme stapel binnengekomen brieven 

en e-mails zie je hoe zeer de vertaling leeft. Deze reacties worden 

meegewogen bij de herziening. Het revisieteam gebruikt ze als input 

om de kwaliteit van de NBV nog verder te versterken, binnen de ver-

taalmethode van de NBV. We werken toe naar een versie van de NBV 

die iedereen nog meer als zijn of haar Bijbel kan omarmen. Het streven 

is om de gereviseerde NBV in 2020 klaar te hebben.’ 

 

Speerpunten 

Enkele belangrijke speerpunten van de revisie zijn: het versterken van 

de consistentie en het toetsen van vertaalkeuzes die volgens lezers te 

veel invulling met zich meebrengen. Een voorbeeld van dat laatste is te 

zien in Genesis 1:2. In de huidige NBV staat: ‘De aarde was nog woest 

en doods’. ‘Nog’ geeft hier volgens veel lezers te veel invulling. In de 

gereviseerde tekst is er daarom voor gekozen om dit woordje weg te 

laten. 

Verder worden in de gereviseerde NBV ‘eerbiedskapitalen’ ingevoerd: 

hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden 

die verwijzen naar God, Jezus en de heilige 

Geest. Het is gebleken dat heel veel lezers het 

ontbreken van zulke hoofdletters als een groot 

gemis ervaren. Daarnaast zien we dat het ge-

bruik van deze hoofdletters in het Nederlands de 

norm is gebleven. Om die redenen worden ze in 

de gereviseerde NBV opgenomen. 

 

Meer informatie 

Deze en andere veranderingen worden toege-

licht in Met Andere Woorden, het vakblad Bijbel en vertalen. Daarvan is 

een themanummer verschenen over de revisie. 

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
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Column Anne-Mareike Schol-Wetter 

 

2. De Bijbel tussen droom en feit 

Soms zijn er van die momenten dat je denkt: ‘Ja, hier komt alles bij 

elkaar!’ Voor mij had zo’n moment te maken met twee van mijn pro-

jecten: de nieuwste uitgave Bijbel Dichtbij: de Bijbel in Gewone Taal 

met uitleg en toepassingen en het onderzoek 

naar bijbelgebruik in Nederland dat we in sep-

tember presenteerden. 

De Bijbel Dichtbij. Bijbel in Gewone Taal met uit-

leg en toepassingen is ontstaan in samenwerking 

met de EO. De uitgave bevat 400 kaderteksten, 

meer dan 3000 toepassingen en achterin een 

katern met leesroosters en prachtige archeolo-

gische afbeeldingen. Een schitterende uitgave, 

waar ik met trots en blijdschap naar kijk. De weg 

ernaartoe was af en toe wel spannend. Zou het allemaal wel lukken, 

binnen de planning? Was iedere tekst wel informatief, inspirerend en 

tegelijkertijd voldoende begrijpelijk geschreven?  Maar ook: hoe zou 

deze uitgave straks worden ontvangen? Onze droom was een bijbel die 

de tekst van toen en de wereld van vandaag met elkaar verbindt, op 

een manier die voor iedereen te begrijpen is. Maar was dat ook de 

droom - of in ieder geval de behoefte - van de lezers? 

 

Tegelijkertijd was ik bezig met het onderzoek naar bijbelgebruik in Ne-

derland. Een heel ander project, maar het leverde wel dat ‘aha-

moment’ op waar deze column mee begon. De uitkomsten laten name-

lijk zien dat Bijbel Dichtbij inderdaad precies aansluit bij de behoefte 

van veel bijbellezers aan extra hulp om de Bijbel beter te begrijpen en 

toe te passen in hun eigen leven. 

‘Uitdagend en inspirerend’, maar ook ‘moeilijke taal’, ‘lastig te begrij-

pen’ en ‘confronterend’, zo noemden de deelnemers aan het onderzoek 

de Bijbel.  

En ze gaven aan dat ze het liefst materiaal willen dat informatief is, 

dicht bij de bijbeltekst blijft, en hen zonder veel theologische omhaal 

zelf tot nadenken en – soms – actie aanzet. En laat dat nou precies zijn 

wat we met Bijbel Dichtbij voor ogen hadden! 

 

Auteur: Anne-Mareike Schol-Wetter, bijbelwetenschapper bij het Neder-

lands Bijbelgenootschap. Als hoofd Bijbelgebruik is zij onder andere 

betrokken bij debijbel.nl, het kinderblad Alef en de ontwikkeling van 

nieuwe uitgaven. 

 

Bron: debijbel.nl 
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Ingezonden INLIA 
 

Bericht uit de BBB+ van INLIA in Groningen  –  vervolg op ‘Wie maakt 

onze kleren?’ 

 

Onze kleermaker heeft nog steeds geen identiteit 

 

Hij had al zijn hoop gevestigd op deze rechtszaak. Nu zou zijn identiteit 

erkend worden en zou hij een verblijfsvergunning krijgen. Dat was de 

droom. Maar Sa’ir, de Rohingya-kleermaker uit ons vorige verhaal, 

heeft verloren. De rechter vindt dat hij niet afdoende kan aantonen wie 

hij is. En dus zit Sa’ir klem; hij kan niet vooruit, hij kan niet achteruit. 

Geen identiteit = geen toekomst. 

 

De autoriteiten kunnen je niet uitzetten naar een ander land, maar een 

bestaan hier opbouwen kun je ook niet. Want zonder identiteit kun je 

geen diploma halen, geen baan krijgen, geen rijbewijs halen, niet trou-

wen, niks. Las u het vorige verhaal over Sa’ir al? Een jonge man in on-

ze bbb+ opvang in Groningen.  

 

Hij vertelde over zijn leven op de vlucht, altijd weer verder trekkend, 

op zoek naar een mogelijkheid een bestaan op te bouwen. Ergens wo-

nen & werken, mensen om je heen, gezelligheid, vrienden maken, mis-

schien wel de liefde vinden. Meer dan dat behelst zijn droom niet. Een 

bestaan. Gezelligheid. 

 

Vanaf zijn dertiende werkte hij in kledingateliers in India, Pakistan, Iran 

en Turkije. U draagt misschien iets wat hij heeft gemaakt. Of een van 

zijn ontelbare lotgenoten. De kans is niet denkbeeldig. Veel, heel veel, 

van onze kleding komt uit dit soort ateliers.  

 

Zijn ouders vluchtten met hem uit Myanmar toen hij nog klein was, 

vertelde Sa’ir eerder. Daar, in het vluchtelingenkamp in Bangladesh, 

stierven ze. Zijn oom zorgde nog een poosje voor Sa’ir en zijn broer. 

Daarna trokken de broers verder. Dergelijke reizen gaan niet met een 

ticket op naam. En op de vlucht worden geen paspoorten aangevraagd. 

Hij belandde uiteindelijk in Nederland. 

 

Sa’ir zegt Rohingya te zijn. Deze etnische groep in Myanmar, het vroe-

gere Birma, is volgens de VN een van de meest vervolgde minderheden 

ter wereld. De IND twijfelt aan dat verhaal. Het helpt niet dat Sa’ir eer-

der een andere naam heeft opgegeven. Daarmee laadt hij de verden-

king op zich dat hij zegt dat hij Rohingya is, omdat hij dan een ver-

blijfsvergunning zou kunnen krijgen.  
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Maar de Rohingya gemeenschap in Nederland ziet hem als een van 

hun. Zij hebben de kwestie onderzocht; ze hebben Sa’ir bevraagd en 

zijn identiteit gecheckt bij mensen uit de kleine gemeenschap waar hij 

opgroeide. Hun conclusie: hij is Rohingya. De rechter vindt echter dat 

Sa’ir onvoldoende kan bewijzen dat de documenten betrekking hebben 

op hemzelf. Ze zouden over iemand anders kunnen gaan.  

 

De kleermaker is terug bij af. Geen identiteit, geen toekomst.  

 

 

 

Ingezonden 

Beste lezer, 

  

Namens bestuur in Nederland, bestuur, staf en vrijwilligers in Kame-

roen en in het bijzonder de kinderen uit het Casey’s Home in Ikiliwindi 

wensen we u en jullie een gelukkig en gezond 2018. 

  

Er is afgelopen jaar veel gebeurd in Ikiliwindi: er is schoon water door 

de bore hole voor alle inwoners, het studiecentrum is uitgebreid en veel 

kinderen hebben er computerles gehad, en de bouw van het nieuwe 

moeder en kind centrum is van start gegaan! Dit dank zij veel grote en 

kleine donaties. We zijn alle gulle gevers heel erg dankbaar! 

Na de kerstvakantie gaan 3 kinderen naar Sajocah om geopereerd te 

worden aan hun benen zodat ze na de revalidatieperiode weer “ge-

woon”  kunnen lopen.  

Gift en Bless zijn zusjes en hun ouders zijn superblij met de hulp voor 

hun kinderen.  

Justin is 14 jaar en zijn ouders zijn ook zo arm dat er nooit sprake was 

van enige medische behandeling.  

Elke operatie kost rond de 1200 euro. Mocht u ons hiermee willen hel-

pen, uw bijdrage is van harte welkom op NL51RABO0131324527. 

  

Caroline Visser, secretaris Casey Troy Foundation 
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Bijbels recept 

 

Notenkoekjes uit Hooglied   

 

'Nardus en saffraan, kalmus en kaneel' (Hooglied 4:14) 

(dit is een oud Egyptisch recept uit 1600 v Chr, ontdekt op een scherf) 

  

80 gr verse of gedroogde dadels of vijgen 

1/4 - 1/2 kop water 

1tl gemalen kaneel 

1/4 tl gemalen kardemom 

20 gram gehakt walnoten 

60 gram gehakte amandelen 

honing 

  

Mix de dadels met water tot een pasta in een blender of keukenmachi-

ne. Voeg de kruiden, de walnoten en 1/4 kop amandelen toe; goed 

mengen. Maak balletjes, smeer ze in met honing en rol ze door de rest 

van de amandelen. 

 

 

Jakobs linzensoep 

 

'Jakob gaf aan Ezau brood, en het linzenkooksel (gen 25:34) 

 

250 gr gespleten rode linzen 

6 kop kippen of groentenbouillon (het liefst zonder E-nummers ;) ) 

bosje gesneden selderij 

1 middelgrote ui, in blokjes 

1/2 tl gemalen komijn 

zout en versgemalen zwarte peper 

1 middelgrote ui, fijngesneden 

1 gesneden wortel 

1 el witte wijnazijn 

olijfolie 

  

Doe de linzen en de groenten in een pan met de bouillon en breng de 

bouillon aan de kook. Laat de soep 30 min sudderen. Voeg komijn, 

azijn en zout en peper naar smaak toe. Fruit de gesneden ui tot die 

stroperig is en voeg de ui toe aan de soep. Dien de soep op met stukjes 

crouton 
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Informatie van en voor Grave 
 

Bloemengroet 

 

10 december Marietje Nohl 

17 december Eelco van Vliet 

25 december Ankie Smids 

31 december Ria de Vreede 

 

Ledenadministratie 

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

 

Ingekomen 

06-08-2017   Mevrouw L.E. Akkermans – Stoof 

    Hoplaan 21 

    5361PL 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   

 

Kerstattenties 

 

Afgelopen kersttijd hebben we namens de kerkenraad een paar atten-

ties uitgereikt aan een aantal mensen. Allereerst als bedankje 2 flessen 

wijn voor Hennie Sissing en Wim de Bruin voor de mooie kerstboom die 

uit hun tuin kwam, en waar we met z’n allen van hebben genoten tij-

dens de kersttijd. 

Jenneke van Dongen en José Vermeer hebben we beloond met een di-

nerbon voor het vele werk wat ze doen voor de kerk! Zij zorgen er sa-

men voor dat de verhuur van kerk en zaaltjes goed verloopt en dat kost 

veel tijd en energie! En het brengt veel geld op voor onze kerk! José 

heeft jaren haar huis open gesteld voor het oliebollen bakken wat we 

ook zeker niet mogen vergeten te vermelden. 

 

Namens de kerkenraad, 

vriendelijke groet, 

Gerrie Dijkink. 

mailto:ramp.janny@gmail.com
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Informatie van en voor Cuijk 
 

PASTORAAT CUIJK 

 
Bloemengroet 

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

dienst naar:  

*zondag 3 december 2017, met een hartelijke groet en beterschap 

naar mw. van Egmond, Heggerank 65 te Cuijk  

*zondag 10 december 2017, met een hartelijke groet en beterschap 

naar dhr. van der Pijl, Valuwsedijk 9 te Cuijk 

*maandag 25 december 2017, met een hartelijke groet 

en beterschap naar fam. Lange-Hulstein, Maalstoel 21 te Beers. 

 

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

metje goed zal doen? Geef het dan door aan uw 

wijkcoördinator of rechtstreeks via de mail: 

 jeanne.grijsbach@home.nl  

 

 

 

 

 

Lief en leed 

Bemoediging.   

                                                                                                                     

Mevrouw Sjaan van der Plas, Graaf Hermanstraat 41, heeft enige tijd 

geleden een heel ongelukkige val gemaakt met als gevolg een gebro-

ken heup. Zij moest naar het ziekenhuis en daarna voor revalidatie 

naar het herstelhotel op het terrein van Dekkerswald bij Groesbeek.                                                                            

Gelukkig is zij nu weer thuis. Wij wensen haar alle goeds toe, goede 

moed en een verder herstel. 

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) 
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Tenslotte 

U allen een goed , gelukkig en gezond 2018 toegewenst, met veel hoop 

en vooral vertrouwen.                                                                                                                               

Ik besluit daarom met een strofe uit een gedicht van Dietrich Bonhoef-

fer (1906-1945):  

 

“Door goede machten” van eind december 1944: 

“Door goede machten, wonderbaar geborgen                                                                        

wachten wij rustig, wat ons lot ook zij.                                                                                     

God is bij ons in de avond en de morgen,                                                                                       

en elke nieuwe dag is Hij nabij.” 

 

Met een hartelijke groet,  

Ds. David Stolk 

 

 

Agenda Grave -Cuijk 

 

 

 

Februari 2018 

 

01 febr 10.00 uur koffie ochtend Passage, Grave 

05 febr 19.30 uur Oecumenische gespreksgroep Grave  

12 febr 19.30 uur Oecumenische gespreksgroep Grave 

19 febr 19.30 uur Oecumenische gespreksgroep Grave 

19 febr 20.00 uur Passage, Grave 

21 febr 20.00 uur Lezing Leen Bosgra “Woede en vergeving” 

        Locatie: De Herberg, Cuijk 

22 febr 12.00 uur Samen aan Tafel, Grave 

26 febr 19.30 uur Oecumenische gespreksgroep Grave 

 

 

Maart 2018 

 

01 mrt 10.00 uur koffie ochtend Passage, Grave 

08 mrt 18.30 uur Halfvastenmaaltijd 

        Locatie: Heggenrank 106, Cuijk 

19 mrt 20.00 uur Passage, Grave 

29 mrt 12.22 uur Samen aan Tafel, Grave 
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Leesrooster  

 

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 

  

4 feb.  2 Koningen 4,18-21 

  (22-31)32-37 

  Psalm 141 

  1 Korintiërs 9,16-23 

  Marcus 1,29-39 

 

11 feb. 2 Koningen 5,1-3 

(4-8)9-15b 

  Psalm 32 

  1 Korintiërs 9,24-27 

  Marcus 1,40-45 

 

14 feb.  Jesaja 58,1-10 

  Psalm 57 

  2 Korintiërs 5,20-6,10 

  Matteüs 6,1-6.16-21 

 

18 feb. Genesis 9,8-17 

  Psalm 25,1-10 

  1 Petrus 3,18-22 

  Marcus 1,12-15 

 

25 feb. 1 Koningen 19,9-18 

  Psalm 16 

  2 Petrus 1,16-21 

  Marcus 9,2-10 

 

4 mrt  Exodus 20,1-17 

  Psalm 19,8-15 

  Romeinen 7,14-25 

  Johannes 2,13-22(25) 
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  Arnoud van Gelderweg 99 - 5361 CV Grave
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o.a. Reek 
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Mill 
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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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Markt 8
  5361 GH  Grave
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 www.megensvivante.nl






