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Kerkdiensten Cuijk 

 

 

24-06-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Epafrans 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

01-07-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Bevestiging Ambtsdragers 

Collecte  : Warchild 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

08-07-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

Organist  : Dhr. Harm Stoffers 

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

      

15-07-2018  : Ds. M. van der Velden, Ede 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : De Hezenberg 

Organist  : Dhr. P. vd Woude 

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

 

22-07-2018  : Mw. Ds. E.S. Burger, Warnsveld 

Collecte  : Vrienden van het Tweede Huis, Nederasselt 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

29-07-2018  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Inlia 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

05-08-2018  : Ds. J. van den Brink, Eindhoven 

Collecte  : Nederland Bijbelgenootschap 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

12-08-2018  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Roosevelthuis 

Organist  : Dhr. Harm Stoffers 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
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19-08-2018  : Mw. Ds. J. van Marion, Nijmegen 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : IWAG 

Organist  : Dhr. P. vd Woude 

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

 

26-08-2018  : Mw. Ds. J.E. Cleassens, Horst 

Collecte  : Unicef 

Organist  : Mw. Diny Romeijn 

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

 

02-09-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Tear 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

09-09-2018  : Mw. Ds. L.C. Manupytty, Groesbeek 

Collecte  : Hanka en Derk Oosterveld voor hun werk in Afrika 

Organist  : Dhr. Harm Stoffers 

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 

 

24-06-2018  : Ds. J. de Koeijer, Heerewaarden 

Collecte  : Epafrans 

Organist  : Dhr. K. de Wee  

 

01-07-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Bevestiging Ambtsdragers 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Warchild 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

08-07-2018  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

15-07-2018  : Ds. M. vd Velden, Ede 

Collecte  : De Hezenberg 

Organist  : Dhr. P. vd Woude 

 

22-07-2018  : Mw. Ds. S. Lerrick, Erichem 

Collecte  : Vrienden van het Tweede Huis, Nederasselt 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

29-07-2018  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Collecte  : Inlia 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

05-08-2018  : Ds. J. van den Brink, Eindhoven 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Nederlands Bijbelgenootschap 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

12-08-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Roosevelthuis 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

19-08-2018  : Mw. Ds. J. van Marion, NIjmegen 

Collecte  : IWAG 

Organist  : Dhr. P. vd Woude  

 

26-08-2018  : Ds. H. van Tilburg, Den Bosch 

Collecte  : Unicef 

Organist  : M. de Heer 
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02-09-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Tear 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

09-09-2018  : Ds. B. Pol, Veenendaal 

Collecte  : Hanka en Derk Oosterveld voor hun werk in Afrika 

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 

Vakantie, een tijd van vreugde 

 

We leven in deze tijd naar de vakantie toe. Sommigen onder ons heb-

ben, zoals ze dat zelf zeggen, ‘altijd vakantie’, terwijl anderen een paar 

weken hebben. Ze blijven in eigen land, of ontvluchten het regenachti-

ge weer van Nederland en gaan naar meer zonnige oorden. ‘Vakantie is 

goed om even tot rust te komen’ wordt gezegd, en ‘het is goed om 

even afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en in een 

andere omgeving tot nieuwe inzichten te komen’. Sommigen gaan er 

vanuit dat drie weken vakantie het minimum is: één week om tot rust 

te komen, één week om echt vakantie te vieren en één week om te 

acclimatiseren en je voor te bereiden op de nieuwe werkperiode.  

 

Wanneer we van plan zijn erop uit te trekken is altijd weer de vraag: 

wat nemen we mee? Een goed boek, de camera, de laptop of misschien 

wel een complete krulset. Sommigen onder ons vragen zich op zo’n 

moment ook af of ze een bijbel aan hun ‘bepakking’ toe zullen voegen. 

Anderen denken met evenveel recht: nu even afstand van alles, dat 

kan geen kwaad, dus ook afstand van kerk en bijbel, en misschien zelfs 

wel even van Onze Lieve Heer. Toch hoeven we aan dat laatste niet zo 

zwaar te tillen. Ik bedoel, dat er mogelijkheden zijn om de liefde van 

God, ook op vakantie heel uitdrukkelijk gestalte te geven.  

 

In de Bijbel staat overigens wel iets dat ons begrip 'vakantie' raakt. Op 

de Sabbat hadden mensen, wat wij zouden noemen, een vrije dag en 

om de zeven jaar – het Sabbatjaar - streefde men ernaar om schulden 

kwijt te schelden, slaven vrij te laten en land een jaar onbewerkt te 

laten. Alles wat het land dat jaar opbracht aan vruchten en gewassen 

was bestemd voor de armen. Mensen kregen volgens de Joodse wet 

vrij, of kregen in ieder geval de gelegenheid om tot rust te komen of 

zelfs vrij mens te zijn, hetzij op de Sabbatdag hetzij in het Sabbatjaar.  

 

De Sabbat is binnen de Joodse traditie een dag om te herademen. Niet 

werken op de Sabbat vormt tot aan de dag van vandaag geen doel op 

zich. De geboden zijn alleen maar gegeven ter wille van de mens. Het 

werkverbod heeft onder andere ten doel om mens en dier te laten uit-

rusten. De Sabbat wil als het ware de aarde op adem laten komen, op-

dat zij en haar bewoners niet door onophoudelijke uitbating te gronde 

gaan. 
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Het gebod in de Thora om de sabbat in acht te nemen heeft alles te 

maken met het vieren van de vrijheid1, maar er staat ook geschreven 

dat je voor Gods aangezicht mag genieten van de vrucht van je arbeid2.  

 

Als we straks op vakantie gaan laten we dan, als we aan tafel gaan, 

genieten van een heerlijke maaltijd én van elkaar, bij het eten, drinken, 

het goede boek en de kaarsjes en de lichtjes, even stilstaan bij de 

vreugde over Gods bevrijdende werking in het hier en nu. Gewoon even 

blij zijn voor alles wat we van hem krijgen. Volgens de rabbijnen zor-

gen dit besef en deze vreugde ervoor dat Gods liefde en zijn aanwezig-

heid wordt zichtbaar gemaakt voor de wereld. Leuk dat we op onze 

vakantie in Nederland, in Frankrijk, Portugal of veel verder weg iets van 

de vrede van Christus kunnen laten zien, gewoon door ons te verheu-

gen juist in onze vakantie en dat ook uit te stralen naar onze omgeving 

Allen - uit of thuis – een hele goede vakantie gewenst. 

 

Ton van Brussel 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Deut.5,15 
1 Deut.12,18 
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Toelichting bij de collectes 

 

24 JUNI EPAFRAS 

Stichting Epafras ondersteunt Nederlandse gevangenen in het buiten-

land. Ervaren geestelijk verzorgers (Protestants, Rooms-Katholiek, Is-

lamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te on-

dersteunen. Zij voelen zich gedreven om met een hart vol ontferming 

en een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen 

doet. 

 

1 JULI WARCHILD  

War Child  is een organisatie die zich inzet om kinderen te helpen bij 

het verwerken van hun oorlogservaringen. War Child Nederland is een 

onafhankelijke humanitaire stichting die investeert in een vreedzame 

toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog.. War Child Ne-

derland is een onderdeel van een internationaal netwerk van onafhan-

kelijke organisaties die over de hele wereld werken om oorlogskinderen 

te helpen. 

 

8 JULI VOEDSELBANK LAND VAN CUIJK 

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

tijdelijk heel moeilijk hebben. Nog steeds moeten mensen gebruik ma-

ken van deze hulp. 

Tevens heeft de Voedselbank een verwijsfunctie naar officiële instellin-

gen, velen weten de weg nog niet te vinden naar instanties zoals de 

sociale dienst, maatschappelijk werk. Ook  wil men een platform bieden 

voor lotgenotencontacten. Door sociale contacten komen mensen uit 

hun isolement. 

 

15 JULI DE HEZENBERG 

Stichting de Hezenberg is een Centrum voor Pastorale Zorg te Hattem, 

waar pastoraal-psychologische hulp wordt geboden aan mensen die zijn 

vastgelopen in relatie, gezin of baan en voor wie de plaatselijke, ambu-

lante hulpverlening niet toereikend is. 

 

22 JULI VRIENDEN VAN HET TWEEDE HUIS NEDERASSELT 

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. 

 

29 JULI INLIA 

INLIA is een stichting, met als tweeledige doelstelling het bieden van 

noodhulp aan asielzoekers en het ondersteunen en adviseren van 

(Charter-)kerken in hun betrokkenheid bij en inzet voor asielzoekers in 
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nood. De achterban bestaat uit lokale kerken, die uitgenodigd worden 

het Charter te ondertekenen, en uit particulieren die het werk van de 

Stichting als particulier donateur steunen. Ook onze kerk is één van de 

Charterkerken. 

 

5 AUGUSTUS NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP  

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

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de Bij-

bel te verspreiden en door te geven in Nederland – en in het kader van 

de Wereldbond van Bijbelgenootschappen – wereldwijd. 

 

12 AUGUSTUS HET ROOSEVELTHUIS  

Bij het F.D. Roosevelthuis staan 46 weken per jaar de deuren wijd open 

voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of 

hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit kun-

nen. Ook mantelzorgers en hun partners kunnen er onbezorgd genie-

ten. Graag wil de Protestantse kerk de zorg nog kleiner maken en 

goedkopere vakanties bieden aan mensen die het bedrag moeilijk op 

kunnen brengen. Want juist in tijden van hectiek en grote zorg om een 

ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn voor rust 

en aandacht. 

 

19 AUGUSTUS INTERGRALE 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 negatief te horen hebben gekregen en 

in beroep zijn gegaan. Deze mensen worden dan vaak het AZC  uitge-

zet, terwijl zij nog legaal in Nederland verblijven. 

Zij krijgen dan nergens onderdak of enige financiële ondersteuning. De 

werkgroep geeft hen geen geld maar probeert hen met raad en daad te 

ondersteunen. 

 

26 AUGUSTUS 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.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
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TOUR FOR LIFE  2018 

De tijd vliegt voorbij. Over een kleine 2 maanden sta ik al aan de start 

van de sponsor wielerrit Tour For life, die geld inzamelt 

voor de Daniel den Hoedstichting in Rotterdam. Hiermee  

wordt wetenschappelijk onderzoek gefinancierd in het 
kankerinstituut van MC Erasmus. 

Vrijdag 24 augustus a.s. komen Liesbeth (mijn persoon-

lijke begeleider) en ik aan in Bardonecchia (Italie), waar 

de 26e de start zal plaatsvinden van deze monsterlijke wielerrit. Op 

zondagmiddag 2 september wordt dan de finish grootschalig gevierd in 

het Du moulinwielerpark van Sittard. Zeker de moeite waard om dit als 

toeschouwer een keer mee te maken. Mede dankzij de inzet van velen 

en zeker ook dankzij de grote mate van betrokkenheid en steun van 

onze gemeenteleden, hebben we de benodigde fondsen op tijd binnen 

weten te halen. De teller van ons team staat  nu op ruim 11.000 euro!! 

Alle 4 de wielrenners hebben intussen hun startbewijs ontvangen. 

Vooral de garagesale, die bij ons in de tuin plaats vond, werd  een 

enorm succes en bracht het mooie bedrag van 1400 euro op. Nogmaals 

dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen.  

Intussen verloopt mijn training volgens plan. De intensiteit wordt lang-

zamerhand opgehoogd.  Vorige week zaterdag de zware Jean Nelissen 

Classic van 180 km, die gereden wordt in Luxemburg, tot een goed 
einde kunnen brengen, dus dat geeft de burger moed! 

De eerste week van juli doen we een hoogtetraining in de 

frans/italiaanse alpen. Dit wordt mijn eerste echte bergervaring en zal 

mijn fietstraining tot grote hoogte doen stijgen (ca 2800m). Dit wordt 
een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. 

Intussen gaan onze  acties om nog meer geld in te zamelen gewoon 

door. Geen inspanning is te hoog om kanker de we-

reld uit te helpen. 

Kijk op de website www.tourforlife.nl/morgenbeter 

voor meer informatie of om de rit t.z.t. dagelijks te 

volgen. 

Met vriendelijke groet, 

Arend (en Liesbeth) van Rhijn 

 

 

http://www.tourforlife.nl/morgenbeter


11 
 

 Ingezonden 

 

Wij (Karel de Wee en Aty Dekker) zijn teruggekeerd van  een fantasti-

sche vakantie, een tiendaagse reis naar Israël (17 t/m 26 april 2018). 

We waren met een groep van 25 personen. De organisatie was in han-

den van Toerkoop reisburo Huisman uit Staphorst. 

Het was een geweldige reis en perfect georganiseerd. We bezochten 

o.a. Jeruzalem, Kana, Bethlehem, Tiberias en Nazareth. Ook maakten 

we een boottocht op het meer van Galilea en niet te vergeten de be-

roemde Dode Zee waar je heerlijk in kunt “zitten “ Een belevenis apart. 

Een rondrit door Tell Aviv was ook schitterend met zijn  grote wolken-

krabbers.. 

Een vereiste is wel dat men goed ter been moet zijn voor deel-

name aan deze reis. 

Indien u interesse hebt om  ook eens het Heilige land te gaan bezoe-

ken, kunt u contact met mij opnemen onder nummer 0486 420363 of 

per e-mailadres : karelaty20@gmail.com 

De reis is gepland in april 2019. Uiteraard kan de reis alleen doorgaan 

als er zich geen calamiteiten etc. voordoen. Veiligheid gaat boven al-

les!!!!!! 

Een medewerker van 

voornoemd reisburo 

is gaarne bereid om 

naar Grave te komen 

om uitleg te geven 

over deze fantasti-

sche reis. 

 

 

 

In verband met de voorbereiding van zo’n reis, wil ik VOOR  1 oktober 

2018 vernemen of er voldoende belangstelling bestaat en we een groep 

kunnen vormen van 25 personen. 

De kosten zullen per persoon ca. € 2000,= bedragen. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Aty Dekker. 

 

 
 

 

 

mailto:karelaty20@gmail.com
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Ingezonden 

Eind in zicht? 

 

Menigeen ziet er reikhalzend naar uit: het behalen van het diploma, of 

voor een ander het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  

Maar "Eind in zicht" kan ook bedreigend zijn. 

In haar preek op Pinksterzondag vertelde Ds. Hogenbirk over het bij-

wonen van een vergadering van kerkbestuurders. De algemene teneur 

was: waar doen we het nog voor, het is immers toch een aflopende 

zaak? Ze sprak ook over een oude man die middenin de chaos van sta-

pels post in zijn appartementje leefde. Hij zag er geen gat meer in. 

Door te proberen om samen met hem wat te sorteren en orde op zaken 

te stellen, en ook een wat logischer opstelling van het interieur voor te 

stellen, kreeg hij er gaandeweg weer aardigheid in. De mineur werd 

doorbroken: "Tjonge, deze plaats met mijn stoel bij het raam maakt 

het een stuk leuker". 

 

Eind in zicht. Geldt dat in feite niet voor ons allemaal? En wat te den-

ken van de vele kerken die hun deuren moeten sluiten?  

Als je ook in jouw kerk het ledental ziet teruglopen, moet je daar dan 

fatalistisch op reageren en alvast de overlijdensakte opmaken? Jezus 

zegt: "Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun 

midden". Jezus roept ons op om een zoutend zout en een lichtend licht 

te zijn. Daarbij maakt Hij geen uitzondering voor een kerk die haar le-

dental ziet teruglopen.  

Op de vergadering van contactpersonen hebben we het nogal eens over 

omzien naar 'oude mensen'. Soms schiet er iemand spontaan in de 

lach: "Ha, ha, oude mensen, dat zijn we zelf toch ook!" We hebben in-

tussen dikwijls de grootste lol met elkaar. Ik moet daarbij nogal eens 

denken aan de TV-serie "Dagboek van Hendrik Groen". Een stel 

'oudjes' in een bejaardenhuis hadden een vereniging opgericht. Samen 

organiseerden ze uitstapjes, etentjes, bioscoopbezoek en keken ze 

vooral goed naar elkaar om. De levenslust en vitaliteit straalde van de 

groep af. En de naam van de vereniging? "OUMANIDO". Hetgeen be-

tekende "Oud Maar Niet Dood". 

 

Eind in zicht. Uiteraard! Voor ieder van ons.  

Op natuurbegraafplaats "De Maashorst" kun je vooraf al een plaatsje 

voor jezelf reserveren en dat kan best een zeer rustgevende gedachte 

zijn. Niks nis mee. Maar in de tussentijd .................!!??  

Ik kan genieten van levenslustige vitale 'mensen op leeftijd'. Gelukkig 

hebben we er daar best nog wel veel van in onze kerk. Oumanido! 

 

Frank van Den Dool  
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In deze aflevering Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het 

NBG, Bijbel Dichtbij aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao en de 

Bijbel in het Kono voor Sierra Leone. 

 

1. Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het NBG 

 

 

Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap 

hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den 

Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De 

ledenraad heeft haar vrijdag 25 mei jl. be-

noemd in deze functie. Van den Broeke volgt 

Sybout van der Meer op. 

Een interview met haar is te lezen op 

www.bijbelgenootschap.nl 

 

 

2. Bijbel Dichtbij aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao  

Aan Hare Excellentie Lucille George-Wout, gouverneur van Curaçao is 

een exemplaar overhandigd van Bijbel Dichtbij. Deze bijbeluitgave werd 

haar aangeboden door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Neder-

lands Bijbelgenootschap (NBG). 

 

Bijbel Dichtbij is een editie van de Bijbel in Gewone Taal met uitleg en 

toepassingen, die het NBG samen met de Evangelische Omroep heeft 

ontwikkeld. De overhandiging aan de Gouverneur was het sluitstuk van 

een bezoek van het NBG en het Antilliaans Bijbelgenootschap aan het 

eilandbestuur. Het bezoek stond in het teken van het aanhalen van de 

banden tussen de beide bijbelgenootschappen en van de relatie met de 

overheid. 

 

De Gouverneur benadrukte in haar reactie op de aanbieding het belang 

van de Bijbel, ook voor de Curaçaose samenleving. Ook sprak ze haar 

waardering uit voor de verbindende rol die bijbelgenootschappen spelen 

tussen de verschillende kerken.  
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Bijschrift foto: De delegatie van 

het Nederlands en het Antilliaans 

Bijbelgenootschap biedt Bijbel 

Dichtbij aan de Gouverneur van Cu-

raçao aan. V.l.n.r.: Paul Doth (NBG), 

Rieuwerd Buitenwerf (NBG), Gou-

verneur Lucille George-Wout, Armin 

Elisa, directeur Antilliaans Bijbelge-

nootschap, Yvonne Isidora-Gumbs, 

bestuursvoorzitter Antilliaans Bijbel-

genootschap. Foto: NBG 

 

 

 

3. De Bijbel in het Kono voor Sierra Leone 

Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tij-

den. Helaas beschikt nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de 

volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. Dat geldt ook voor de 850.000 

sprekers van het Kono. 

 

Sierra Leone 

Als Sierra Leone de afgelopen jaren in het nieuws kwam, was dat 

meestal vanwege oorlog of de ebola-epidemie. Gelukkig zijn nu vredi-

ger tijden aangebroken. Eindelijk kunnen de bewoners hun land weer 

opbouwen en hun trauma’s verwerken. Christenen hebben daarbij hou-

vast aan de Bijbel. 

 

Maar de sprekers van het Kono, een 

 regionale taal in het oostelijke heuvel-

gebied, kunnen alleen het Nieuwe Tes-

tament in hun eigen taal lezen. Een 

groot gemis! Juist verhalen over bij-

voorbeeld Abraham, Mozes en David 

hebben veel te bieden: met hulp van 

God hielden zij immers vol, ook in 

moeilijke tijden. 

 

Steun 

Het NBG wil graag helpen een volledige Bijbel in het Kono te realiseren. 

Een financiële bijdrage is welkom. Voor meer informatie of een donatie 

voor dit project: kijk op  bijbelgenootschap.nl/sierraleone  
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INLIA 

 

30 jarig bestaan Charter van Groningen wordt eind juni gevierd:  

Weekend van bezinning, bemoediging, inspiratie en hoop 

 

In het weekend van 22 tot en met 24 juni herdenkt INLIA het 30 jarig 

bestaan van het Charter van Groningen met een groot aantal activitei-

ten. Met het opstellen en ondertekenen van het Charter kozen destijds 

honderden kerkgemeenschappen partij voor vluchtelingen in nood.  

 

Dat is nog steeds hard nodig. Reden waarom INLIA (de serviceorgani-

satie van het Charter) het jubileum niet ziet als reden tot feestvreugde. 

“Het is eerder wrang dat dit werk nog steeds, zelfs meer dan ooit, no-

dig is”, zegt directeur John van Tilborg. Het weekend staat daarom in 

het teken van bezinning, bemoediging, oplossingen voor de toekomst 

en hoop.  

 

Vrijdagmiddag is het woord eerst aan de jeugd, op een werkconferentie 

voor jong en oud over ‘oplossingen voor de toekomst’. Allerlei politici, 

van Kamerlid tot burgemeester, doen mee. Jongeren werken ook mee 

aan de Muur van Hoop die zaterdag in de Martinikerk verrijst.  

 

Een kleine boot waarmee 282 vluchtelingen de Middellandse Zee over-

staken, vaart dit weekend in de Groninger grachten. Aan boord vertelt 

een vluchteling over zijn tocht. Op een expositieterrein langs het 

Eemskanaal is in zeecontainers onder meer een expositie te zien van 

foto’s van de hand van Pietro Bartólo, de dokter van Lampedusa.  

 

Er is ook ruimte om terug te blikken: “Het Charter heeft wel betekenis 

gehad in het leven van mensen. Duizenden mensen. Duizenden levens 

waarin we het verschil konden maken. Het is ook goed om te bedenken 

waartoe we in staat zijn als we de handen ineen slaan en ons samen 

inzetten voor mensen in nood.”  

 

Het historische tentenkamp is daar een goed voorbeeld van. Op het 

expositieterrein staan straks drie tenten, ingericht zoals in 1997 in de 

bossen bij Dwingeloo. De kerken vingen daar asielzoekers op die waren 

afgewezen en nergens terecht konden. Geen enkel land nam hen op – 

ook de landen van herkomst niet - en ze stonden hier op straat. De 

politiek sprak er destijds schande van dat de kerken insprongen. Nu 

contracteren overheden INLIA om opvang uit te voeren. Het kan verke-

ren. 
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Zaterdagmiddag wordt in de Martinikerk de Levende Steen uitgereikt, 

de onderscheiding die eerder werd uitgereikt aan onder anderen dokter 

Bartólo en Geesje Werkman van Kerk in Actie. Het weekend eindigt 

zondagochtend ook in deze kerk met een bijzondere, oecumenische en 

internationale slotviering. Alle kaarsen uit de estafette die deze weken 

door het land gaat, komen daar samen als teken van hoop, van red-

ding.  

 

Op de nieuwe website www.inlia.nl staat binnenkort het volledige pro-

gramma.  

 

 

 

Ingezonden 

 

NIEUWS VANACHTER TRALIES IN GRAVE 

 

Van ds. Ton van Brussel heeft u een tijd geleden vernomen dat ik,  

ds. Harma Zuidersma zijn plaats als geestelijk verzorger binnen de  

muren van P.I. Grave heb ingenomen.  

Ondertussen is er veel gebeurd bij de Geestelijke verzorging in Justitie-

land. Maar voordat ik daarop in ga stel ik me graag  aan u voor.  

Voordat ik in 1984  in Kampen begon met mijn studie Theologie was ik  

een jaar tevoren afgestudeerd aan de Sociale academie (maatschappe-

lijk werk). Een studie die mij altijd goed van pas is gekomen in het pas-

torale werk na de afronding van mijn theologiestudie in 1990. 

Na een aantal jaar als predikant te hebben gewerkt binnen het Instituut 

voor Epilepsie bestrijding in Heemstede werd Justitie in 1994 mijn 

nieuwe werkgever. Ik werkte in inrichtingen voor jongens en later met 

meisjes/jonge vrouwen. Na deze zeer plezierige doelgroep maakte ik de 

overstap naar de Vreemdelingen Bewaring in Soesterberg.  

Voor mij een indrukwekkende plaats die mij, in de 11 jaren dat ik daar 

werkte ook verder gevormd heeft. 

 

P.I. Grave is voor mij nieuw in die zin dat er binnen de muren enkel 

arrestanten en mannen verblijven die nog op afstraffing wachten (Huis 

van Bewaring). Dat betekent dat er veel verloop is maar ook dat er 

meer crisissituaties zijn. 

Voor veel mensen is een arrestatie vaak een plotselinge breuk binnen 

het normale leven, met alle consequenties van dien. Voor mij is er dan 

de rol weggelegd om in de ontmoeting met de ander, vaak te midden 

van chaos, in vertrouwen op zoek te gaan naar (verborgen) bronnen 

van kracht om zo de problemen het hoofd te bieden.  

Kort samengevat, ik heb het naar mijn zin in P.I. Grave. 

http://www.inlia.nl/
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Nog voor het kerstfeest van het afgelopen jaar is er door Justitie een  

behoeftepeiling onder de gedetineerden georganiseerd. Zij werden in 

de gelegenheid  gesteld om hun voorkeur uit te spreken voor wel/geen 

geestelijke verzorging. Voor Grave betekent dat dat er minder uren 

voor geestelijk zorg  zijn vanuit de Protestantse denominatie. Ds. Siet-

se Visser, werkzaam voor 12 uur in P.I. Grave, zal daarom zijn werk-

zaamheden vanaf volgende maand voortzetten in P.I. Ter Peel. Ook 

voor mij is het onzeker of mijn plaats in Grave beschikbaar blijft. 

 

KLEDINGACTIE 

Totdat er over het laatste duidelijkheid komt gaat het werk hier natuur-

lijk gewoon door. Vanuit die praktijk leg ik u graag de volgende vraag 

voor: 

Ik weet dat ds. Van Brussel u plm. 2 jaar geleden de vraag stelde om 

eens in uw (mannen) kledingkast te kijken naar alles wat er daar teveel 

lag om dit te doneren aan P.I. Grave. Die vraag wil ik u nu opnieuw 

stellen omdat er een tekort aan kleding is.  

Kleding is nodig voor diegenen die met enkel een bloesje binnen komen 

en geen contacten hebben om hen aan kleding te helpen. Het mag kle-

ding van alle seizoenen zijn. De mannen kijken er naar uit en danken u 

bij voorbaat van harte voor uw moeite! De kleding kunt u inleveren in 

de hal van de kerk in Grave. 

Na de wens op een prachtig zomerseizoen voor u allemaal te hebben  

uitgesproken hoop ik u t.z.t. te informeren over de situatie binnen P.I. 

Grave. 

 

Met een hartelijke groet,   

Ds. Harma Zuiderma. 
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Informatie van en voor Grave 

 
Vanuit de Kerkenraad 

Jaarcijfers 2017 
Elk jaar sturen we de jaarcijfers naar de RCBB, het orgaan van het lan-

delijk dienstencentrum, dat meekijkt naar onze financiële situatie. Elk 

gemeentelid, dat geïnteresseerd is in de jaarcijfers, kan deze inzien op 

de website. We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen alle cijfers 

hoeft in te zien, maar we willen u toch graag een idee geven hoe het 

financieel met ons is gesteld. 
De baten ofwel de inkomsten bedroegen totaal €51.453. De belangrijk-

ste inkomsten komen van de actie kerkbalans en de verhuur. Actie 

kerkbalans 2017 heeft € 28.000 opgebracht en de verhuur € 9.000. 

Ook de collecten met € 6.000 en de opbrengst uit de verkoop van kof-

fie, thee en wijn  met eveneens €6.000 vormen een aanzienlijk deel 

van de inkomsten. De lasten ofwel de uitgaven bedroegen in totaal 

€52.778. De belangrijkste uitgaven zijn voor het pastoraat (€34.000) 

en het onderhoud aan de kerk, (€8.000). Dat laatste bedrag is inclusief 

€4.000 voor gas, water en licht en €3.000 voor verzekeringen. Een an-

der grote post is ‘lasten kerkdiensten’ met € 7.000.  
 
Het resultaat is een verlies van €1.252. Daarnaast is een bedrag van 

€6.638 aan het vermogen onttrokken, ofwel van de spaarrekening af-

gehaald voor de aanschaf van onder meer nieuwe vloerbedekking in de 

Bagijnhof, vergadertafels en –stoelen voor de vergaderruimte boven, 

een nieuw diascherm en een nieuwe avondmaalstafel. 
 
Een verlies op een jaarrekening kan een keer gebeuren, maar er lijkt 

bij ons sprake te zijn van een structureel tekort. We proberen dit op 

allerlei manieren zoveel mogelijk te beperken, zetten ons in om de 

ruimte nog meer te verhuren, dringen kosten van meerdere bankreke-

ningen terug en hebben kritisch gekeken naar de diverse verzekerin-

gen. We weten dat we op velen van u al vaak een beroep doen. Met de 

actie kerkbalans en met werkzaamheden in en om onze kerkgemeen-

schap. En toch doen we nu weer een beroep op u. Wij nemen als ker-

kenraad het voortouw om een Fancy Fair te organiseren op 13 oktober. 

Elders in dit Gemeenteleven leest u alles over dit initiatief. We hopen 

en verwachten dat we hier met z’n allen een succes van kunnen maken. 

En mocht u niet in de gelegenheid zijn om daarbij te helpen, wilt u dan 

toch onze hartenkreet horen en dit jaar iets extra’s aan uw kerk over-

maken? 
 
De kerkenraad 
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Fancy Fair 

 

U las het al in dit Gemeenteleven: de kerkenraad gaat een Fancy Fair 

organiseren wel op 13 oktober a.s. Uw hulp is daarbij onmisbaar! Wij 

kwamen al tot de volgende ideeën: 

*het verkopen van potjes zelfgemaakte jam 

(in de kasten bij verschillende kerkenraadsleden staan al tientallen pot-

jes te wachten) 

*een kleine rommelmarkt/boekenmarkt 

*de verkoop van eigen breisels en andere creatieve zaken 

*geknipt worden door professioneel kapster Gerrie Dijkink 

*de verkoop van de zelfgemaakte kaarten van Coby Blomsma 

*een rondje fietsen langs Gassel en daar iets lekkers krijgen 

*je auto laten wassen door onze dominee 

*raad de naam van de pop 

*grabbelton 

*sjoelen 

*rolletjes pepermunt verkopen 

 

Ook hebben we een wedstrijd bedacht: ‘Heel de Bagijnhof bakt’. Alle 

gemeenteleden mogen meedoen aan deze wedstrijd en op 13 oktober 

een taart inbrengen. Een jury zal beoordelen welke taart het mooist en 

het lekkerst is. De taarten kunnen vervolgens per punt verkocht wor-

den. 

 

Hebt u ook een idee? Dan horen we dat graag! Hoe meer er te doen is, 

hoe beter.  

Hebt u geen nieuwe ideeën, ook niet erg. Wilt u dan wel 13 oktober in 

uw agenda noteren en ons op die dag misschien een paar uurtjes hel-

pen? Met z’n allen maken we hier vast een enorm succes van! 

 

De kerkenraad 
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Bloemengroet 

 

29 april Léon Kamps 

13 mei Simon en Wil Brussaard 

20 mei Jan de la Bije 

27 mei Karel de Wee en Aty Dekker 

10 juni Monique Rosel 

17 juni Arend en Liesbeth van Rhijn 

 

Ledenadministratie 

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

 

Ingekomen: 

30-04-2018  Mevrouw A Jansma 

    

Verhuisd: 

06-06-2018    Dhr. J.J. de la Bije 

 

Met vriendelijke groeten, 

Janny Ramp  

 

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

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

 

 

Bedankje 

Beste mensen. 

 

Ongeveer 6 weken geleden heb ik na een val op het kruispunt bij het 

gemeentehuis mijn heup gebroken.  

Langs deze weg wil ik alle mensen die met me mee hebben geleefd en 

nog meeleven door middel van kaarten , telefoontjes en bezoekjes ge-

durende de afgelopen weken HEEL VEEL DANK ZEGGEN. 

Het heeft me enorm goed gedaan en het herstel gaat met mondjes-

maat vooruit. 

Nogmaals veel DANK! 

                            

Vriendelijke groet  

Aty Dekker. 

 

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

PASTORAAT CUIJK 

 
Bloemengroet 

 

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: jean-

ne.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) 

 

 

Lief en leed 

Overleden 

Op vrijdag 1 juni overleed na een lang ziekbed mevrouw L. Loermans-

Kok, Vuurijzerstede 19. Geboren op 7 september 1945 in Nijmegen. Zij 

mocht 72 jaar oud worden.                                                                                                                                     

In de kerkdienst van zondag 3 juni werd zij herdacht met de bemoedi-

gende tekst van psalm 4 vers 9:                                                                                                                               

“In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij 

alleen, o Heer, doet mij veilig wonen”.                                                                                                                   

De begrafenis vond in besloten kring plaats in Nijmegen.                                                                                                

Wij wensen de heer Loermans en verdere familie heel veel kracht toe 

bij dit verlies. 

 

Bemoediging 

Een woord van bemoediging voor mevrouw Coby Mijdam, Kruidhout 26,                                                  

voor de heer Verwoert, Cantheelen 6.03, voor mevrouw Mien Ha-

bermehl, Deken v/d Ackerhof 79. voor mevrouw Van der Meide, Wezel-

hof 40.  

Bemoediging voor de heer van Ast, Botteliersdreef 31.                                                                      

Wij bevelen allen, in onze gebeden, van harte bij de Eeuwige aan. 
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Jubilea 

Op 5 juli zijn de heer en mevrouw Schregardus-Witteveen, Fazanten-

veld 27, vijftig jaar getrouwd.                                                                                                                                    

Op 11 augustus zijn de heer en mevrouw Van Nieuwenhijzen-

Haaksman de Koster, Heggerank 36/17 veertig jaar getrouwd.                                                                                          

Op 30 augustus zijn de heer en mevrouw Van der Pijl –Ooms, Valuwse-

dijk 9, vijftig jaar getrouwd.                                                                                                                                                      

Op 11 september zijn de heer en mevrouw Elzenaar-Strating, Canthee-

len 6.11 vijfenzestig jaar getrouwd.                                                                                                             

Alle families wensen we van harte Gods zegen toe en een fijne en fees-

telijke dag. 

Zondag 1 juli                                                                                                                              

Een feestelijke dag, een feestelijke viering, samen met de gemeente 

van Grave. In deze viering mogen we drie nieuwe ambtsdragers beves-

tigen en zegenend de handen opleggen.                                                                                                                                      

Het zijn: Peter Huigen, Marianne Bruring en Pauline Rutten-Mijdam.                                                                   

Geweldig fijn dat zij dit kerkelijke ambt op zich willen nemen en straks 

deel zullen uitmaken van de ene kerkenraad Grave-Cuijk. Reeds nu een 

fijne dienst toegewenst en heel veel sterkte bij het komende werk.  

Naast het feestelijke gevoel is er ook een gevoel van weemoed, want 

we nemen ook afscheid van mensen die buitengewoon hun steentje 

hebben bijgedragen: Hennie Biemond, Aly van Burik en  Gert-Jan Ko-

nijnenbelt. Hartelijk dank voor al het werk dat zij hebben verricht. Wij 

wensen hen verder alle goeds toe. 

 

Tenslotte                                                                                                                                                

We gaan de zomer tegemoet. U allemaal een heel goede tijd toege-

wenst of u nu op vakantie gaat of thuis blijft.                                                                                                                       

Jongeren die geslaagd zijn voor hun examen: van harte gelukgewenst.                                                     

Ook zij die straks “overgaan” naar een volgend studiejaar: proficiat.                                                                 

En wie pech heeft gehad: heel veel sterkte en goede moed: de volhou-

der, de doorzetter komt er wel.                                                                                                                          

Jongeren, kinderen, straks een fijne vakantie toegewenst.                                                                                  

U allemaal wens ik sjalom en alle goeds toe.          

 

Met een hartelijke groet.  

Ds. David Stolk 
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Leesrooster  

 

24 juni  Job 30,15-26;38,1 

  Psalm 107,17-32 

  2 Korintiërs 5,14-21 

  Marcus 4,35-41 

 

1 juli  Jesaja 3,25-4,6 

  Psalm 119,9-16 

  (2 Korintiërs 8,9-15) 

  Marcus 5,22-43  

 

8 juli  Ezechiël 2,1-7 

  Psalm 123 

  (2 Korintiërs 12,1-10) 

  Marcus 6,1-6 

 

15 juli  Jesaja 52,1-6 

  Psalm 85 

  (Efeziërs 1,1-14) 

  Marcus 6,6b-13 

 

22 juli  Jeremia 23,1-6 

  Psalm 23 

  (Efeziërs 2,11-22) 

  Marcus 6,30-44 

 

29 juli  Jesaja 63,7-14 

  Psalm 114 

  (Efeziërs 3,14-21) 

  Marcus 6,45-52 

 

5 aug.  Deuteronomium 10,12-21 

  Psalm 15 

  (Efeziërs 4,17-25) 

  Marcus 7,1-23 

 

12 aug. 2 Koningen 4,8-18(37) 

  Psalm 34,1-11 

  (Efeziërs 4,30-5,2) 

  Marcus 7,24-30 
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19 aug. Jesaja 35,1-10 

  Psalm 146 

  (Efeziërs 5,15-20 

  Marcus 7,31-37 

 

26 aug. 2 Koningen 4,42-44 

  Psalm 78,17-29 

  (Efeziërs 6,1-9) 

  Marcus 8,1-21 

 

2 sept.  Zacharia 8,4-8.20-23 

  Psalm 34,12-23 

  (Efeziërs 6,10-20) 

  Marcus 8,22-26 
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Verschijningsdata volgende edities 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

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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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  Preekbeurten & Organisten 

Mw. J. Ramp    Mw. L. van Den Dool 

Torenstraat 5a    Plattegraaf 20 

5438 AN Gassel   6611 LD Overasselt 

Tel.:0486-852791   Tel.: 024-2000149 

ramp.janny@gmail.com   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 

 

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 

 

 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:ramp.janny@gmail.com
mailto:liesvandendool@gmail.com
mailto:vermeer13@home.nl
mailto:ton.vissers@xs4all.nl
mailto:Petra.jettenduinkerken@planet.nl
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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 
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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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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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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


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

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

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

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

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

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

www.kamoen.nl

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

l Advies
l verkoop 
   nieuw & gebruikt
l Onderhoud 

       Tel. 024 - 2022096   www.delaptopman.nl

●

●

●

●

Trompetterstraat 5 5361 ER Grave 0486-420805
www.roelofs-grave   info@roelofs-grave.nl 

Hoofschestraat 16  
5361 EV Grave
T (0486) 47 30 58
F (0486) 47 65 95
E info@degoudenluifel.nl
I www.degoudenluifel.nl

Hans van Etteger  -  Juwelier / Horloger

GLuifel_visk_enkel_Blanco.indd   1 09-02-12   23:05
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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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A� aalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

Markt 8
  5361 GH  Grave

T 0486 – 47 27 39
 www.megensvivante.nl



Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl


