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Kerkdiensten Cuijk 

 

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

     Pastor Th. Lamers ism PG Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

Locatie  : Martinuskerk, Cuijk 

 

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

Collecte  : IWAG 

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

 

13-03-2018  : 4e Oecumenische Vesper 40-dagentijd 

     Pastor Th. Lamers ism PG Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

Locatie  : Martinuskerk, Cuijk 

 

18-03-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Past. diaconaal centrum De Herberg, Oosterbeek 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

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

 

20-03-2018  : 5e Oecumenische Vesper 40-dagentijd 

     Pastor Th. Lamers ism PG Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

Locatie  : Martinuskerk, Cuijk 

 

25-03-2018  : Ds. J. van den Brink, Eindhoven 

Bijzonderheid : Palmzondag 

Collecte  : Unicef 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

27-03-2018  : 6e Oecumenische Vesper 40-dagentijd 

     Pastor Th. Lamers ism PG Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

Locatie  : Martinuskerk, Cuijk 

 

29-03-2018   : Ds. D. Stolk, Cuijk 

Bijzonderheid : Witte Donderdag,   Heilig Avondmaal 

Aanvang  : 20.00 uur 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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30-03-2018  : Ds. D. Stolk, Cuijk 

Bijzonderheid : Goede Vrijdag 

     Vredesdienst 

Aanvang  : 20.00 uur 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

31-03-2018  : Ds. D. Stolk, Cuijk 

Bijzonderheid : Paaswake 

Aanvang  : 22.00 uur 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

01-04-2018  : Ds. D. Stolk, Cuijk 

Bijzonderheid : 1e Paasdag 

     m.m.v. Indonesisch koor Kasih o.l.v.  

  Marianne Bruring 

Collecte  : Stichting Mensenkinderen 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

08-04-2018  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Vrienden van het 2e huis, Nederasselt 

Organist  : Dhr. H. Stoffers 

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

 

15-04-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Interkerkelijk Platform Wijchen e.o. 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

      

22-04-2018  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Edukans 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

 

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

Herberg 

 

Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

Voor degene die samen willen rijden naar de dienst in Grave: 

verzamelen op de Markt om 09.30 uur
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Kerkdiensten Grave 

 

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

Collecte  : IWAG 

Organist  : Dhr. H. Vromans 

 

18-03-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Past.Diaconaal Centrum De Herberg, Oosterbeek 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

 

25-03-2018  : Mw. Ds. A. Hogenbirk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Palmzondag 

Collecte  : Unicef 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

29-03-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Witte Donderdag 

     Heilig Avondmaal 

Aanvang  : 19.30 uur 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

30-03-2018  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Bijzonderheid : Goede Vrijdag 

Aanvang  : 19.30 uur 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

01-04-2018  : Ds. de Koeijer, Heerewaarden 

Bijzonderheid : 1e Paasdag 

     Geen gezamenlijke dienst met Cuijk 

Collecte  : Stichting Mensenkinderen 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

08-04-2018  : Mw. Ds. A. Rebel, Nuenen 

Collecte  : Vrienden van het 2e huis Nederasselt 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

15-04-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave   

Collecte  : Interkerkelijk Platvorm Wijchen e.o. 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

22-04-2018  : Ds. M. van der Velden, Ede 

Collecte  : Edukans 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 
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29-04-2018  : Mw. Ds. J. van Marion, Nijmegen 

Collecte  : Stg. Madalief 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

 

    

 

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 

Pasen, feest vol van hoop en blijde verwachting 

 

Zoals het met Kerst is, zo is het ook met Pasen. Moeilijk om ieder jaar 

weer opnieuw met een aansprekend paasverhaal te komen. Toch is het 

paasevangelie een evangelie dat zo ingrijpend en zo veranderend is, 

dat je erover moet blijven vertellen. Wie inziet hoe belangrijk en hoe 

vernieuwend het paasverhaal iedere keer weer is, kan er niet over 

zwijgen en moet erover blijven vertellen, want het verhaal over het 

lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus is zo vernieuwend, 

dat je er een totaal andere levensopvatting en scheppingsopvatting 

door kunt krijgen. Nieuwe vreugdevolle inzichten dringen zich op. In-

zichten van bevrijding, verlossing en een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde. 

 

Pasen: het verhaal over bevrijding, een nieuwe uittocht uit het land van 

de duisternis. Als echte Jood viert Jezus het Pesach met zijn leerlingen 

in Jeruzalem. Hij gedenkt de grote geschiedenis van God met zijn volk. 

De bevrijding uit het land van de grote onderdrukker. Jezus trekt deze 

bevrijdingsgeschiedenis door tot in zijn eigen tijd en geeft er een meer 

omvattende inhoud aan. Niet alleen wordt het Joodse volk bevrijd door 

een God die verdriet heeft over alles wat mensen onderdrukt, maar in 

heel de wereld zal deze uittocht voltrekken. De uittocht uit de onder-

drukkende machten van oorlog, geweld, honger, dorst en armoede is 

een uittocht die voor de gehele wereld bedoeld is, want de God van 

Israël is de Schepper van hemel en aarde, en de mensen die op de aar-

de leven zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Hij wil hen het 

allerbeste schenken. 

 

Pasen: het verhaal over een nieuwe schepping. Het verhaal over de 

uittocht uit het land van de onderdrukking, werpt een heel nieuw licht 

over de schepping. Het verhaal van de bevrijding is ook het verhaal van 

het doorbreken van de ellende die mensen over zichzelf hebben afge-

roepen. Nu is de aarde niet langer vervloekt, maar rust er opnieuw een 

zegen over de aarde en haar bewoners. Dit betekent niet dat Gods 

schepping van het ene op het andere moment anders wordt, maar wel 

dat het wonder dat zich met de opstanding van Christus voltrokken 

heeft, door de tijd heen, langzaam maar zeker zichtbaar wordt. On-

danks onszelf mogen we uitzien naar het zichtbaar worden van die 

nieuwe lente. De bomen staan in de knop, de natuur ontluikt, langzaam 

zal het inzicht doorbreken van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
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Pasen: het verhaal van het koninkrijk van God. Het evangelie van Mar-

cus begint ermee. De grote boodschap die Jezus brengt is de bood-

schap van het koninkrijk. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, 

het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit 

goede nieuws.’ Het koninkrijk van God is een koninkrijk van gerechtig-

heid en vrede, waarin mensen met respect met elkaar omgaan. De 

dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, en God zal alle tra-

nen van de ogen afwissen en Hij zal wonen bij de mensen. De opstan-

ding met Pasen is een teken van vervulling van deze belofte die in het 

boek Openbaring beloofd wordt. Voor sommigen is dit te weinig, voor 

anderen duurt het te lang, weer anderen geloven het niet, omdat er 

zoveel ellende op deze wereld is dat God gewoonweg niet kan bestaan. 

Maar, en dat is de leven brengende lentekracht van Pasen, een nieuwe 

tijd staat voor de deur. 

 

Pasen: het verhaal van troost en bemoediging voor nu en voor de toe-

komst. Voor hen die geopende oren en ogen, en een geopend hart 

hebben, is Pasen een feest van onuitsprekelijke vreugde! Een feest van 

ongekende hoop en verwachting! Een feest van wijnen en spijzen. Een 

feest dat alle droefheid doet vergeten. We mogen vol verwachting uit-

zien naar die nieuwe toekomst die er eigenlijk al is, maar die spoedig 

ten volle zal doorbreken tot grote vreugde van God en mensen. 

 

Een gelukkig paasfeest gewenst! 

 

Ton van Brussel 

 

 

Toelichting bij de Collectes 

 

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. 

 

11 MAART IWAG (Integrale Werkgroep Asielzoekers Grave) 

De werkgroep is aangesloten bij de Interkerkelijke Projectgroep Asiel-

zoekers Wijchen en omstreken. 

De werkgroep verleent hulp aan asielzoekers die nog niet uitgeproce-

deerd zijn, een eerste afwijzing hebben gekregen en in beroep zijn ge-

gaan. Deze mensen worden dan vaak het AZC  uitgezet, terwijl zij nog 
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legaal in Nederland verblijven. Zij krijgen dan nergens onderdak of eni-

ge financiële ondersteuning. De werkgroep geeft hen geen geld maar 

probeert hen met raad en daad te ondersteunen. 

 

18 MAART PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM DE HERBERG 

OOSTERBEEK 

De Herberg in Oosterbeek biedt tijdelijk onderdak en deskundige pasto-

rale begeleiding aan mensen die psychisch of lichamelijk moe zijn. Men 

heeft behoefte aan rust en deskundige begeleiding vanwege een diep-

ingrijpende gebeurtenis. Dan kan een verblijf in de Herberg van grote 

betekenis voor iemand zijn. 

 

25 MAART PALMZONDAG UNICEF 

Niets geeft meer voldoening dan alle kinderen geven waar ze recht op 

hebben. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen 

van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. UNICEF is bij rampen en 

oorlogen direct ter plaatse en zorgt ervoor dat kinderen en hun families 

kunnen overleven. Kinderen die er alleen voor staan, krijgen van UNI-

CEF bescherming tegen geweld en misbruik. 

 

29 MAART WITTE DONDERDAG Geen collecte  

30 MAART GOEDE VRIJDAG Geen collecte 

 

1 APRIL PASEN STICHTING MENSENKINDEREN 

Helaas zijn er in Moldavië, maar ook in Albanië en Armenië steeds meer 

mensen, voor wie voedsel van de gaarkeuken van levensbelang is. De 

prijzen van voedsel blijven maar stijgen; gewoon dagelijks eten is voor 

arme mensen onbetaalbaar geworden. 

Mensenkinderen zorgt er daarom voor dat er gaarkeukens worden op-

gezet. Zo kunnen zij met onze hulp ervoor zorgen dat vele honderden 

hulpbehoevende mensen elke dag aandacht en een warme maaltijd 

krijgen. 

 

8 APRIL VRIENDEN VAN HET TWEEDE HUIS NEDERAASSELT 

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

huis en biedt 24-uurs opvang aan mensen die tijdelijk een geborgen en 

veilige plek nodig hebben. 

15 APRIL INTERKERKELIJK PLATFORM WIJCHEN E.O. 

Vluchtelingen maken zichtbaar hoeveel geweld en onrecht er in de we-

reld plaatsvindt. Vanuit hun levensbeschouwing weigeren de deelne-

mers aan het interkerkelijk platform om geweld en onrecht als een ge-

geven te beschouwen. Op allerlei manieren wordt er hulp geboden o.a. 
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door pastorale en diaconale contacten, door praktische ondersteuning 

en door tijdelijke opvang.   

22 APRIL EDUKANS 

Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school 

door steun te geven aan onderwijsprojecten van organisaties ter plek-

ke. Het gaat om straatkinderen, arme kinderen, gehandicapte kinderen, 

kinderen uit vluchtelingenkampen, weeskinderen, werkende kinderen 

en aids-slachtoffers. Onze steun is onmisbaar om onderwijs voor deze 

kinderen mogelijk te maken 

 

29 APRIL STICHTING MADALIEF 

Madalief is een non profit organisatie met als doel de meest kansarme 

kinderen in Madagaskar een betere toekomst te bieden. Begonnen als 

samenwerkingsverband met een lokale partner, later  uitgegroeid tot 

een stichting die meerdere projecten en programma’s in Madagaskar 

ondersteunt. Eén van de projecten is een weeshuis in Ambositra een 

provinciestadje in Madagaskar. Madalief ondersteunt o.a. een groep van 

30 kinderen die middelbaar onderwijs volgen. De diaconie geeft  steun 

aan 15 kinderen door voor hen het schoolgeld te bekostigen. 

 

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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Ingezonden 

Eelt 

 

"Die eeltlaag speelt u parten", sprak de podoloog: "U loopt zeker vaak 

op blote voeten? Gaat u eerst maar eens naar een pedicure. Tja, eelt 

kan een voordeel zijn als het je beschermt, maar het kan zeker ook 

nadelig werken". Marcel rekende erop dat hij met steunzolen moest 

gaan leven, maar na enkele behandelingen bij de pedicure liep hij weer 

als een kievit. 

 

Eelt, kun je dat ook op je ziel hebben? Het gebeurt me nogal eens: zit 

ik in de kerk, doe ik mijn best om bij de les te blijven, en dan toch zit ik 

met mijn gedachten plots ergens anders. Thuis probeer ik nog eens de 

inhoud van de preek terug te roepen, maar meer dan enkele flarden is 

er dan al vaak niet meer van over. Het is me te gemakkelijk om de 

schuld daarvan bij de predikant neer te leggen, je mag je best wel in-

spannen bij het luisteren. 

Ik weet ook van dominees met boeiende preken, preken die er diep 

insnijden. Tijdens de koffie na de dienst hoorde je dan: "Tjonge wat 

een spreker en wat een preek hè! Whaauw, dat doet je goed!". Zo kan 

het dus óók. 

 

Aan het eind van zijn preek sprak de dominee de gemeente toe: "U 

hebt het dus goed gehoord: Hebt uw naaste lief als uzelf. Oké dan, 

uw dienst in de wereld begint nú".  

Na het uitspreken van de zegen en het drievuldig gezongen "Amen", 

zoekt ieder een plekje in de koffieruimte. Even informeel onder elkaar 

en met elkaar, ook dat is belangrijk in het samen kerk zijn.  

Ik zit met Marcel aan een tafeltje en vraag hem hoe het nu met zijn 

voetproblemen gaat. "Oh, dat was alleen maar een kwestie van eelt, ik 

moet voortaan zo min mogelijk op blote voeten lopen. Maar nu ik je 

toch spreek: Heb jij het ook gehoord?" Er volgde een verhaal over een 

medekerklid waar ik niet vrolijk van werd: " 't Is niet om te roddelen 

hoor, maar ik wilde je het toch even laten weten". Niet om te roddelen, 

maar intussen ...........  Ik vroeg hem of hij al voor de persoon in 

kwestie gebeden had. Had ik dat niet mogen vragen, zo vlak na zo'n 

indringende preek? Het gesprek viel stil en Marcel vertrok  al snel naar 

huis. 

 

Eelt, het kan je beschermen, maar je kunt er ook last van hebben! Het 

kan overigens nóg erger: sommige mensen hebben zelfs een olifants-

huid.  

Een boodschap horen én er iets mee doén gaat helaas niet altijd sa-

men.  
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Jezus wist hier ook van. De kerkmensen van Zijn tijd hingen aan Zijn 

lippen en waren vaak diep onder de indruk van Zijn woorden.  

Maar als het erop aankwam om er invulling aan te geven ............ 

 

Ik hoorde de uitspraak ooit van een evangelist:  

 

"Het is een Christelijk werk om heidenen te bekeren, maar 

het is een heidens werk om christenen te bekeren". 

 
Frank van Den Dool 

 

 

 

Ingezonden 

Beste lezer, 

 

Bijgaand treft u de link aan naar de website van het jaarverslag 2017  

http://www.caseytroyfoundation.nl/uploads/pdf/jaarverslag2017.pdf  

2017 was een jaar waarin er in Kameroen heel veel mooie dingen van 

de grond zijn gekomen. 

Nu, in 2018, is de bouw van het moeder en kind centrum van start ge-

gaan. Een centrum waar verloskundige zorg gegeven zal worden, maar 

waar ook heel veel aandacht zal zijn voor voorlichting en het voorko-

men van onnodige handicaps.  

Op dit moment is de container met laatste materialen voor bouw en 

inrichting van het centrum gevuld. En we gaan verder met fondsenwer-

ving voor het Mercy’s Home, het huis waar zwangere vrouwen vanaf 38 

weken zwangerschap mogen verblijven om op tijd in het centrum te 

kunnen zijn. Ook kunnen hier familieleden voor korte periode verblijven 

van wie een vrouw of kind is opgenomen in het moeder en kind cen-

trum.  

 

We hopen dat u met plezier ons jaarverslag zult lezen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Caroline Visser, secretaris 

 

 
 
 
 

 

http://www.caseytroyfoundation.nl/uploads/pdf/jaarverslag2017.pdf
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In deze aflevering aandacht voor de app Mijn Bijbel en twee projecten. 

Een oproep voor uw steun ten behoeve van een project in Ghana en 

over het succes van een project in Angola. 

 

1. NBV en BGT offline lezen met app Mijn Bijbel 

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de gratis app Mijn Bijbel gelan-

ceerd. Met de app kan iedereen in zes vertalingen de Bijbel lezen, 

waaronder de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling 

(NBV). De vertalingen zijn downloadbaar en daardoor ook offline te 

lezen.  

‘Vanaf nu kan iedereen gratis én offline in de NBV of BGT lezen: de 

meest gelezen vertaling en de meest duidelijke vertaling van Neder-

land’, aldus directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap Rieuwerd 

Buitenwerf. ‘Het leesgemak staat in deze app voorop. Je kunt meteen 

beginnen met lezen zodra je de app hebt geïnstalleerd. Lettergrootte en 

lettertype zijn aanpasbaar aan je eigen wensen. We verwachten dat de 

app veel gebruikt gaat worden in kerken, omdat je nu ook zonder wifi 

of 4g de NBV kunt lezen.’  

 

Wat kunnen gebruikers met de app? 

Mijn Bijbel geeft toegang tot zes vertalingen, die met één swipe te 

downloaden zijn. De volgende vertalingen zijn opgenomen in de app: 

de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws 

Bijbel, de NBG 1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. Op het 

startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag. De komende 

maanden wordt de app steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de 

leesplannen van debijbel.nl.  

 

Wereldwijd  

Het Bijbelgenootschap gaat de app verder ontwikkelen, zodat ook an-

dere Bijbelgenootschappen wereldwijd er gebruik van kunnen maken in 

hun lokale context.  

De app Mijn Bijbel is te downloaden in de Google Play Store en de App 

Store. 

Informatie over het downloaden  van de gratis bijbelapp treft u aan op 

www.mijnbijbel.nl. 

 

2. Laat blinden in Ghana zélf de Bijbel lezen! 

In je eigen bijbel kunnen lezen, waar en wanneer je maar wilt. In Ne-

derland is dat voor de mensen heel gewoon. Hoe anders is dat in Gha-

http://www.mijnbijbel.nl/
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na. Dit Afrikaanse land heeft veel blinden en slechtzienden. Een gevolg 

van slechte hygiëne, gebrekkige medische zorg en een tekort aan oog-

artsen. 

Net als overal, is in Ghana meedoen aan het normale leven veel moei-

lijker als je blind bent. Maar zelfs in de kerk voelen blinden zich vaak 

uitgesloten. Anders dan ziende mensen kunnen zij namelijk niet zelf in 

de bijbel lezen vanwege een tekort aan braillebijbels.  

'Die zijn voor de meeste Ghanezen onbetaalbaar', zegt Charles Twuma-

si van het Ghanees Bijbelgenootschap. 'In alle rust je eigen bijbel lezen, 

is een ervaring die zij niet kennen.' 

 

Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt graag mee om daar verande-

ring in te brengen en wil 3.500 blinde Ghanezen een brailleboek met 

bijbelse verhalen geven. Al voor € 5,- kan zo'n boek verspreid worden. 

Ook u kunt helpen om een blinde of slechtziende Ghanezen te verblij-

den met zo'n brailleboek.  

Wilt u mensen die niet kunnen zien een tastbaar geschenk geven?  

Steun dan deze actie voor Ghana met uw gift.  

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:  

NL38 INGB 0000 0160 20 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, o.v.v. 

Braillebijbels Ghana. 

 

 

Foto: Studenten van de 'Three 

Kings Special School', een blinden-

school in Adidome, een kleine stad 

in het Tongu district in Zuidoost-

Ghana.  

 

 

 

 

 

3. Feest in Angola met het Nieuwe Testament in Umbundu      

Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Umbundu is 

gereed en werd eind 2017 in Angola aangeboden aan afgevaardigden 

van verschillende protestantse kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de 

lokale en provinciale overheid. Mede dankzij de financiële steun van 

leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) kon 

deze nieuwe vertaling worden gerealiseerd. 

De feestelijke lancering was georganiseerd in de Igreja Evangélica Con-

gregacional em Angola in de stad Huambo. Zo’n driehonderd aanwezi-

gen ontvingen een eigen exemplaar van het Nieuwe Testament in het 

Umbundu. Hun reacties waren hartverwarmend, merkte Joyce van de 
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Veen die als hoofd Buitenlandwerk van het NBG de presentatie bij-

woonde. 

 

Presentatie 

Ook de media waren betrokken bij de presentatie. Algemeen Secretaris 

Beatriz Hupa van het Angolees Bijbelgenootschap overhandigde een 

exemplaar aan journaliste Rosalina Laura Muvandje van de Nationale 

Radio van Angola. Daardoor wordt de komst van het Nieuwe Testament 

in het Umbundu in het hele land via de radio bekend gemaakt. 

Op de dag van de lancering werden aan de feestgangers meteen 480 

Nieuwe Testamenten verkocht. In Huambo kregen 2.000 Umbundu-

sprekers een exemplaar aangeboden. De overige voorraad wordt ver-

kocht via de kerken en de lokale boekwinkel van het Angolees Bijbelge-

nootschap voor een gesubsidieerde en dus betaalbare prijs. 

 

 

 

Moedertaal 

De oudere bijbelvertaling in het 

Umbundu uit 1963 voldeed al lan-

gere tijd niet meer. Het Angolees 

Bijbelgenootschap werkt sinds 1999 

aan een nieuwe versie. Het is een 

interconfessionele vertaling waar-

van naar verwachting in 2021/2022 

ook het Oude Testament klaar zal zijn. Umbundu is een Bantoe-taal die 

gesproken wordt door zo’n zes miljoen mensen over heel Angola. Het is 

de belangrijkste inheemse taal van het land. 

 

De officiële taal in Angola is Portugees, vanwege de lange Portugese 

overheersing. Maar voor de meeste Angolezen is een inheemse taal hun 

moedertaal. Het Umbundu wordt inmiddels – na de jarenlange burger-

oorlog die in 2002 eindigde – ook op de scholen als vak gegeven. 
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Ingezonden INLIA 

Staatssecretaris Harbers op werkbezoek bij INLIA  

 

“Een sobere locatie waar met de mensen wordt gewerkt” 

 

Staatssecretaris Mark Harbers bracht onlangs een werkbezoek aan de 

BBB+ in Groningen om zich informeren over de werkwijze van INLIA. 

Het was de eerste keer dat een staatssecretaris hier kwam kijken. Vol-

gens INLIA-directeur John van Tilborg stelt Harbers zich open op. “Hij 

zat ook goed in het dossier, stelde heel gerichte vragen, luisterde aan-

dachtig. Het is was een plezierige ontmoeting.”  

 

In het regeerakkoord is afgesproken dat er landelijk 8 locaties komen 

voor ‘bed, bad, brood’-opvang van asielzoekers die op straat staan. 

Harbers bekijkt nu de mogelijkheid om op verschillende plekken proe-

ven te doen met ieder hun eigen werkwijzen, zodat hij later kan kijken 

hoe de 8 locaties opgezet kunnen worden. Vraag aan Van Tilborg: is 

Groningen in beeld voor zo’n proef en later zo’n opvanglocatie? “Daar 

worden nu nog geen mededelingen over gedaan.” 

 

Volgens de Groningse wethouder Ton Schroor is het ondenkbaar dat 

Groningen gepasseerd zou worden. Groningen heeft de grootste opvang 

van het land, omdat n deze provincie Ter Apel ligt, de plek waarvan-

daan de meeste asielzoekers op straat belanden. Groningen is dus een 

logische plek, zei Schroor in de pers. Bovendien wordt er in Groningen 

gewerkt met een methode die bewezen effectief is, zowel qua beheers-

baarheid als qua uitstroom van asielzoekers. 

 

Dat laatste weegt zwaar voor de staatssecretaris. Harbers vindt het 

belangrijk dat asielzoekers door hebben dat de opvang niet blijvend is. 

En dat is in Groningen zo, constateerde hij na het werkbezoek. Hij 

noemde de bbb+  een ‘sobere locatie’ waar ook met betrokkenen wordt 

gewerkt aan terugkeer. INLIA werkt inderdaad met de mensen aan 

toekomstperspectief; een legaal verblijf in Nederland, het land van her-

komst of een derde land. Dat werkt. 

 

Van de 635 mensen die sinds de start van de BBB zijn opgevangen zijn 

inmiddels 337 (53%) al weer uitgestroomd.  183 mensen zijn weer ge-

legaliseerd in het land van herkomst, een derde land of heeft een ver-

blijfsvergunning in Nederland gekregen omdat men daar toch recht op 

had of recht op kreeg. 

 

John van Tilborg verwacht dat Harbers uiterlijk in maart met zijn ideeën 

over de proeflocaties naar buiten komt.  
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Informatie van en voor Grave 
 

 

Bloemengroet 

 

14 januari Henny Sissing en Wim de Bruin 

21 januari dhr Faith 

28 januari Bettie van Brenk 

11 februari Marietje Nohl 

18 februari Wim v.d. Bult 

25 februari Anja Huigen 

 

 

 

 

 

Ledenadministratie 

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

 

Vertrokken:    

02-01-2018   Familie Daatselaar 

Van:  Zanddijk 12 

  5364PX Escharen 

Naar:  Vianen 

 

Ingekomen 

04-11-2017   Mevrouw M. Cats 

  In den Bogerd 26 

  5374HG Schaijk 

 

 

 

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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Bedankt 

 

Zoals al eerder gemeld in Gemeenteleven stopt Annelies de Kreij met 

haar vrijwilligerswerk voor onze kerk. Heel wat jaren verzorgde zij de 

boekhouding voor het college van kerkrentmeesters. Een hele kluif 

werk met onder meer het inboeken van rekeningen, de actie Kerkba-

lans, de jaarrekening en de begroting van het college van kerkrent-

meesters. Heel wat uren heeft zij op de, niet altijd groene, 

cijfertjes zitten turen. Vanaf deze plaats willen we Annelies 

heel hartelijk danken voor al die uren, die zij hier in gesto-

ken heeft. Een stille kracht, die achter de schermen werkte, 

maar die het verdient om in het zonnetje gezet te worden. 

Namens de kerkenraad zullen Joop Nohl en Ankie Smids 

haar een cadeau en de bloemen uit de kerk brengen met 

een welgemeend dankjewel van alle gemeenteleden! 

 

 

 

Passage 

Wij sloten het jaar 2017 af met ons Sint-Nicolaasfeest en onze traditio-

nele kerstviering op 18 december. Altijd weer een avond om naar uit te 

kijken. De zaal en de tafels waren feestelijk versierd. Als thema was 

gekozen: Het Licht van de Hoop. Er werd uit het Evangelie gelezen en 

er werden veel kerstliederen gezongen, begeleid door Elly op piano. Het 

was fijn om zo samen te zijn. Tot vreugde van ons allemaal was ook 

een van onze eerste leden Coby van ’t Geloof aanwezig, samen met 

haar schoondochter. Wij hopen dat dit vaker zal gebeuren. Er waren in 

totaal 28 leden aanwezig. 

De koffieochtend in januari was weer totaal anders. Wij konden elkaar 

weer een gezond nieuwjaar toewensen en wij lieten ons de koffie en de 

door Jenny gebakken oliebollen goed smaken. 

De Algemene Leden Vergadering vond plaats op 18 januari. Er was een 

goede opkomst. De voorzitter, de secretaresse en de penningmeester 

deden hun verslag. Het is altijd weer een hele prestatie om de rekening 

kloppend te maken. Willen wij onze avonden op een bepaald niveau 

houden en sprekers van buiten uitnodigen, dan hangt daar een prijs-

kaartje aan. Met name vervoerskosten wegen zwaar mee. Het is ver-

heugend te kunnen constateren dat het ledental stabiel is. Na afsluiting 

van de vergadering bleven wij nog gezellig bij elkaar voor een hapje en 

een drankje. 

Op de koffieochtend van februari hadden wij als gastspreker Peter Mar-

tin, die ons vertelde over het werk van de stichting Lobade, een stich-

ting die zich bezig houdt met ontwikkelingssamenwerking op kleine 

schaal, met name op het gebied van educatie, financiële zelfhulp en 
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water- en land management, Zij werken in Kenia nauw samen met de 

lokale bevolking. Het was informatief en bovenal heel reëel. Zijn lezing 

droeg de titel: Een druppel op een gloeiende plaat. Hij oogstte veel be-

wondering voor zijn betrokkenheid en inzet. Goed om te horen waar 

mensen uit Grave zich voor inzetten. 

Op 19 februari verwelkomden wij de heer Jan Driessen, die ons mee 

nam op een verre reis met de Mongolië-Express, die loopt van Rusland, 

via Mongolië naar Beijing in China. Een reis van uitersten: glooiende, 

groene vlaktes, maar ook rotsen en dorre streken (de Gobi-woestijn). 

Ook vertelde hij over zijn reis door Turkmenistan, met beelden van een 

markt, huisnijverheid en een bruiloft. Wat een prachtige Oosterse we-

reld. Wat staat er de komende maanden op ons programma? Op maan-

dag 19 maart vertelt mevrouw Liesbeth Schreuder ons over de icono-

grafie van het Paasverhaal, afbeeldingen van het leven en lijden van 

Christus. Op maandag 16 april geeft dominee Daan Bargerbos een le-

zing: Geloven met een glimlach. In deze voordracht kijken we met de 

bril van het theater naar de zondagse liturgie. 

Mocht u belangstelling hebben in onze activiteiten, neem dan contact 

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

 

 

Ingezonden 

Uit: Er komt een dag… Gideon, Hoornaar) 

 

God wil ook wel eens blije mensen zien, 

die in ’t voorbijgaan even naar Hem zwaaien 

Of zij nu op een akker sloten staan te maaien, 

of in een straat aan ’t schilderen zijn misschien. 

God houdt ook wel eens van een vrolijk lied, 

dat fleurig opklinkt boven onze zorgen. 

Zoals een vogel zingt weer ied’re morgen, 

of hij zijn brood verzameld heeft of niet. 

God hoort ook wel eens graag een gulle lach, 

zoals een beekje van de heuvel huppelt. 

Wij schrikken reeds als het maar even druppelt, 

en denken dat het helemaal niet mag. 

God hunkert wel eens naar een hart’lijk “dank U wel”. 

Of naar een schalkse knipoog van beneden. 

Er wordt zoveel om allerlei gebeden, 

maar wat Hij schenkt, vergeten wij zo snel. 

Wij mogen als speelse vlinder zijn, 

voor wie geen nieuwe dag meer staat getekend, 

maar die in vreugde met het heden rekent 

en dartelt in Gods eeuw’ge zonneschijn. 
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Ingezonden 

 

 

Door het Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o. ben ik 

gevraagd om de estafette kaars van Inlia, van Wijchen naar Groningen 

te brengen. Inlia heeft voor haar 30 jarig bestaan, "30 jaar Charter van 

Groningen & INLIA" een kaarsen estafette opgezet 

Dit 30 jarig bestaan is in het weekeinde van 22=24 juni 2018. De esta-

fette gaat rond in de periode vanaf 7 april a.s. ( start in Groningen) tot 

aan zondag 24 juni 2018 (einde in Groningen). Iedere zondag komt 

"het licht" aan in een volgende provincie. Op zondag 22 april 2018 zal 

de kaars als eerste in de dienst te Wijchen worden ontstoken, nadat 

deze vanuit Overijssel is overgekomen. Deze kaars zal dan na die 

dienst worden doorgegeven aan een andere provincie. Tegelijk met 

deze kaars wordt een kaars aangestoken in Wijchen. Die kaars, die in 

Wijchen blijft, mag ik op 24 juni, samen met een vluchteling,  

aanleveren bij de viering in de Martinikerk in Groningen. In die dienst 

worden de kaarsen van alle provincies en de estafette kaars brandend 

de kerk in gebracht. 

Deze zullen dan naast elkaar geplaatst worden en vormen dan samen 

"HET LICHT DAT NIET VOOR DE DUISTERNIS ZAL WIJKEN" 

 

Jan Hoiting 
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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 7 januari 2018, met een hartelijke groet en beterschap naar 

mw. van der Plas te Cuijk  

*zondag 14 januari 2018, met een hartelijke groet en beterschap naar 

dhr. van Ast, Botteliersdreef 31 te Cuijk 

*zondag 28 januari 2018, met een hartelijke groet 

naar mw. Bloemendal, Maasveld 102 te Cuijk 

*zondag 4 februari 2018, met een hartelijke groet en beterschap naar 

dhr. Ririmasse, Penningkruid 65 te Cuijk 

*zondag 11 februari 2018, met een hartelijke groet en beterschap naar 

mw. van der Meide, Wezelhof 40 te Cuijk 

 

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

Geef het dan door aan uw wijkcoördinator of recht-

streeks via de mail: 

jeanne.grijsbach@home.nl  

 

 

 

 

 

 

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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Lief en leed 

Bemoediging.   

 

Mevrouw Sjaan van der Plas wordt momenteel verpleegd in Sint Antho-

nis, Paduastraat 1, kamer 101. Heel veel sterkte toegewenst en goede 

moed.                                                                                                                

De beste wensen voor mevrouw van Woerkom,  Korhoenderveld 1A.                                                                               

Ook alle goeds en een verder herstel wensen we mevrouw Janneke van 

der Meiden, Wezelhof 40, toe.                                                                                                                                                                                    

Goede moed voor de heer van Ast, Botteliersdreef 31.                                                                                                            

Heel veel sterkte wensen we mevrouw Loermans-Kok toe, Vuurijzerste-

de 19.                                                              

Heel veel kracht en hoop wensen we mevrouw Mijdam toe, Bogaers-

straat 6  in Haps. 

Denken wij aan een woord uit Jesaja: “Nochtans onze ziekten heeft Hij 

op zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen”.                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Tenslotte 

U allen wens ik een goede tijd, deze weken in de 40 dagen tijd en 

straks in de Stille Week, maar bovenal straks een gezegend Paasfeest. 

Ik besluit met een gedicht van Ida Gerhardt getiteld “Pasen”                                                                                       

“Een diep verdriet dat ons is aangedaan                                                                                                                                  

kan soms , na bittere tranen, onverwacht                                                                                                                         

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,                                                                                                                                   

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.                                                                                                                  

Waar onderdijks een stukje moestuin lag                                                                                                                            

met boerse rijtjes primula verfraaid,                                                                                                                                             

zag ik, zondags getooid, een kindje staan.                                                                                                                                        

Het wees en wees en keek mij stralend aan.                                                                                                                       

De maartse regen had het ’s nachts gedaan:                                                                                                                           

daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.” 

 

Met een hartelijke groet,                                                                                                                                      

Ds. David Stolk. 
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Uitnodiging 

 

Uitnodiging voor de contactpersonen van wijk 1, 2 en 3 van 

Cuijk en omstreken. 

 

De contactpersonen zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse 

contactpersonenavond op maandagavond 12 maart om 8 uur in de 

tuinkamer van de Herberg. We bespreken een onderwerp en er is 

gelegenheid om vragen te stellen en dingen ter discussie naar voren te 

brengen. Het is belangrijk elkaar te ontmoeten en van gedachten te 

wisselen. Wij zouden het fijn vinden als iedereen kan komen. 

 

De Pastorale Raad: ds. David Stolk, Jeanne Buscop, Anita Scharfenort 

en Aly van Burik. 
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Leesrooster  

 

4 mrt  Exodus 20,1-17 

  Psalm 19,8-15 

  Romeinen 7,14-25 

  Johannes 2,13-22(25) 

 

11 maart Jozua 4,195,1.10-12 

  Psalm 122 

  Efeziërs 2,4-10 

  Johannes 6,(1)4-15 

 

14 maart Prediker 3,1-13 

  Psalm 126 

  Marcus 4,1-9 

 

18 maart Jeremia 31,31-34 

  Psalm51 

  Hebreeën 5,1-10 

  Johannes 12,20-33 

 

25 maart Marcus 11,1-11 

  (Johannes 12,1-24) 

  Psalm 118,1-2.19-29    

  Jesaja 50,4-7 

  (Jesaja 52,13-53.12) 

  Psalm 73,13-20    

  Filippenzen 2,5-11 

  Marcus 14,1-15.47 

 

29 maart Exodus 12,(1)15-20 

  Psalm 81 (Psalm 116) 

  1 Korintiërs 11,23-32 

  Johannes 13,1-15 

  (Johannes 14,15-31 of 

  Matteüs 26,30-46a) 

 

30 maart Exodus 12,(1)21-28 

  Hosea 6,1-6 

  Psalm 22 

  Hebreeën 9,11-15 
  Johannes 18,1-19,42 
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1 april  Jesaja 25,6-9 
  Psalm 118,15-24 
  Kolossenzen 3,1-4 
  Johannes 20,1-18 
 
8 april  Jesaja 26,1-13 
  Psalm 111 (Psalm 133) 
  1 Johannes 5,1-6 
  Johannes 20,(19)24-31 
 
15 april  Micha 4,1-5 
  Psalm 98 (Psalm 4) 
  1 Johannes 1,1-7 
  Johannes 21,15-24 
 
22 april  Ezechiël 34,1-10 
  Psalm 65 
  1 Johannes 3,1-8 
  Johannes 10,11-16 
 
29 april  Deuteronomium 4,32-40 
  Psalm 119,17-24 
  1 Johannes 3,18-24 
  Johannes 15,1-8 
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Verschijningsdata volgende edities 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Pinksteren   21 april 2018   29 april 2018 

Zomer    16 juni 2018  25 juni 2018 

September/Oktober  18 augustus 2018 27 augustus 2018 

November/December 20 oktober 2018 29 oktober 2018 

Kerst 2018   01 december 2018 10 december 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. 

 

 

 

 

 

mailto:redactie.pkngrave@gmail.com
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Agenda 

 

Maart 2018 

 

01 mrt 10.00 uur koffieochtend Passage 

01 mrt  20.30 uur Leeskring 

        Locatie: Heggerank 106, Cuijk 

05 mrt 20.00 uur Oecumenische gespreksgroep  

08 mrt 18.30 uur Halfvastenmaaltijd 

        Locatie: Heggerank 106, Cuijk 

12 mrt 20.00 uur Oecumenische gespreksgroep  

19 mrt 20.00 uur Passage 

29 mrt 12.00 uur Samen aan Tafel 

 

April 2018 

 

05 apr 10.00 uur koffieochtend Passage 

07 apr 20.00 uur Concert Muzimare, Grave 

12 apr 20.30 uur 20.30 uur Leeskring 

        Locatie: Heggerank 106, Cuijk 

14 apr 15.30 uur Concert vocaal ensemble Paniek, Grave 

15 apr 14.00 uur Concert Sparkle, Grave 

16 apr 20.00 uur Passage 

26 apr 12.00 uur Samen aan Tafel 
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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 
 

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    

Dhr. J. Teunissen    

Burg. Raijmakerslaan 145   

5361 KL Grave    

Tel.: 0486-474091    

jan.teunissen1942@gmail.com  

 

Coördinator gastparen 

Mw. W. Brussaard 

Arnoud van Gelderweg 55 

5361 CV Grave 

Tel.: 0486-473392 

 

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

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

De Strengen 24,    Pater Berthierstraat 9 

6581 JZ Malden    5361 AT Grave 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave: 

INGbank BIC: INGBNL2A IBAN: NL75 INGB 0001068871 

    

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave: 

ABNAmro BIC: ABNANL2A   IBAN: NL72 ABNA 0523820992 

 

Zendingscommissie Grave: 

ABNAmro BIC: ABNANL2A IBAN: NL37 ABNA 0523821913 

 

 

 

 

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

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

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

Correspondentieadres: Postbus 116, 5430 AC Cuijk 

Website: grave-cuijk.protestantsekerk.net 
 

Predikant: Ds. D. Stolk 

Joke Smitlaan 20, 6532 SJ Nijmegen 

Tel.: 024-3559972 

ehuis@hotmail.com 

 

Kerkenraad      

Voorzitter     Scriba  

Vacant      Vacant 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter     Secretaris   

Vacant      Vacant    

         

Kerkrentmeester     Ledenadministratie 

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

Heggerank 106    Sperwerhorst 1,  

5432 CC Cuijk     5431 KW Cuijk, 

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

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

 

Diaconie 

Voorzitter      Secretaris  

Dhr. K. Kalkman    Vacant 

De Messenmaker 14,  

5431 KR Cuijk 

Tel.: 0485-315253 

kees.kalkman@home.nl 

 

Pastoraat 

Pastoraal ouderling   Kindernevendienst   

Vacant      Reinder Dijkstra 

     Anjelier 9 

      Tel.: 0485-479727 

      reinder.dijkstra@tele2.nl  

 

 

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

Mw. J. Buscop   Mw. A. Scharfenort 

Sperwerhorst 1   Sleedoorn 39 

5431 KW Cuijk   5432 AH Cuijk 

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

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

 

Mw. A.G.M. van Burik   

Klaver 2     

5432 BR Cuijk 

Tel.: 0485-330235 

vanburikaly@gmail.com 

 

Kerkelijk Centrum ‘De Herberg’ 

Markt 3  

5431 EC Cuijk 

Tel.: 0485-316127. 

Secretaris Stichtingsbestuur Kerkelijk Centrum: 

Te bereiken via de mail: herberg1cuijk@gmail.com 

  

Kerkgebouw 

Grotestraat 102 

5431 DM Cuijk. 

Voor verhuur van het kerkgebouw kunt u contact opnemen met: 

Mw. D.A. Koolhaas,  

Tel.: 0485-321230 

Danielle.koolhaas@gmail.com 

 

Overlijden 

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

overlijden een kerkelijke uitvaart wenst kunt u contact opnemen met: 

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

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

 

 

Bankrelatie kerkvoogdij  

Rabobank NL54 RABO 0110 5056 54 

 

Bankrelatie diaconie  

Rabobank     NL30 RABO 0110 5016 24 

 

 

 

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

 

* Wijk 1: Heeswijkse Kampen, Beers en Vianen 

Wijkcoördinator: Mw. A. van Burik. 

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

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

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

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

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

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

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

□ H: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

 

* Wijk 2: Cuijk Noord, Cuijk Centrum en Katwijk 

Wijkcoördinator: Mw. Anita Scharfenort. 

□ A: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

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

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

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

□ E: vacant 

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

□ H: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

 

* Wijk 3: Cuijk: Padbroek, Haps en Mill 

Wijkcoördinator: Mw. J. Buscop. 

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

□ C: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

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

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

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

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

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

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

  

** Let op: de aangekruiste persoon  is uw contactpersoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitra Slijterij Vermeulen - Hoofschestraat 18 - 5361EV Grave

Fullservice Slijterij met een 
breed assortiment aan 
gedistilleerd en wijn.

Gespecialiseerd in Whisky 
en speciaalbier



voor een
waardige

en stijlvolle
uitvaart

Oliestraat 4, 5361 GN Grave, 0486 47 20 74
www.annorauitvaartverzorging.nl
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Afhaal- 
punten:  

o.a. Reek 
Grave 
Mill 
Langenboom 
Zeeland 
Uden 
 

 
Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel 

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

 

A� aalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

Markt 8
  5361 GH  Grave

T 0486 – 47 27 39
 www.megensvivante.nl






